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X-lecie Wydziału Zdrowia Publicznego
Ważne tematy:
 X-lecie Wydziału Zdrowia Publicznego
 Gamma Knife w Katowicach
 IV Konferencja Dyrektorów
Szpitali Klinicznych SUM

Na czym polega magia takiego gotowania można było
się przekonać podczas Xlecia Wydziału Zdrowia Publicznego SUM 23 października. Dla uczestników uroczystości gotowali studenci wydziału.

W tym numerze także:

Studia czas zacząć

Owocowy kawior, jajka sadzone o smaku brzoskwiniowo-kokosowym czy truskawkowy makaron - to tylko niektóre specjały, które można
wyczarować dzięki kuchni
molekularnej.
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Informacje dla pracowników
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- To gra na zmysłach – widzimy jajko sadzone, dziwimy
się, że jest posypane cynamonem, a okazuje się, że to
deser kokosowo – brzoskwiniowy – wyjaśniła wykładowca dietetyki Gabriela Wanat.

snych środków Uczelnia.
-To obecnie jeden z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych ucz ąc ych dietet yki
w Polsce. Nauki o żywieniu to
jeden z najintensywniej rozwijających się kierunków naukowych. – powiedziała dziekan
Wydziału Zdrowia Publicznego dr
hab. Elżbieta Grochowska
Niedworok.

Można było także dowiedzieć
się nieco więcej o żywności,
która na co dzień pojawia się
na naszych stołach.

Chętni mogli także poddać
się analizie składu ciała
i zasięgnąć porady specjalisty
od żywienia oraz wysłuchać
wykładów - "Jak uchronić
dzieci przed niebezpiecznymi
zabawkami?", "Telefonia komórkowa - dobrodziejstwo
czy zagrożenie?" oraz
„Cyberratownik”
Obchody X-lecia Wydziału
połączone zostały z otwarciem nowej siedziby Zakładu
Żywienia Człowieka WZP.
Inwestycję wartą blisko
9 mln zł sfinansowała z wła-

W ramach Festiwalu Nauki przygotowano kulinarne warsztaty
edukacyjne dla najmłodszych –
naukę zdrowego odżywiania
połączono z zajęciami praktycznymi w kuchni Wydziału.

Obecnie na Wydziale Zdrowia
Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego studiuje ponad 1000 osób .
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Gamma Knife w Katowicach
Wizyta prof. Jeana Régis

W dniu 5 listopada 2012 r. na zaproszenie JM Rektora prof. Przemysława
Jałowieckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny odwiedził prof. Jean Régis
z Centrum Stereotaktycznej Neurochirurgii i Radiologii przy Szpitalu Uniwersyteckim Simone w Marsylii. Jednostka, którą kieruje prof. Régis jest światowym liderem w stosowaniu metody
Gamma Knife.

Współpraca z Uniwersytetem w Marsylii

Gamma Knife w Katowicach

Podczas wizyty w Katowicach profesor
Régis wygłosił wykład dla lekarzy
i studentów Uniwersytetu na temat zastosowań Gamma Knife oraz nowych
obszarów naukowych w funkcjonalnej
chirurgii.

Nawiązanie współpracy w zakresie neurochirurgii oraz radiochirurgii z wybitnym
ośrodkiem działającym w tej dziedzinie jest
związane z tworzeniem w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 SUM
Centrum Radioterapii, w którym będą stosowane najnowsze techniki radioterapii
i leczenia nowotworów - planowane jest
również otwarcie nowoczesnego ośrodka
diagnostycznego oraz instalacja Gamma
Knife - drugiej tego typu aparatury
w Polsce.

Śląski Uniwersytet Medyczny chce w ten
sposób nawiązać współpracę bilateralną
pomiędzy uczelniami oraz ośrodkiem
Gamma Knife, który jest największym
i najbardziej renomowanym w Europie
Centrum Rozwojowym dla tego rodzaju
terapii . Rozmowy na temat współpracy
prowadziła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin– Kowalik.

IV Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM
- przedstawiciel Marszałka Województwa
Śląskiego Marek Piekarski – Z-ca Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Ochrony Zdrowia
- Dorota Suchy - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych ŚOW NFZ
- p. Grzegorz Zagórny – p.o. Zastępcy
Dyrektora ds. Medycznych ŚOW NFZ
W czasie Konferencji szczególnie podkreślono znaczenie, jakie w kontekście ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej będzie miał wynik finansowy,
W dniach 18-19 października 2012 r. odbyz jakim rok 2012 zamkną poszczególne
ła się IV Konferencja Dyrektorów Szpitali
placówki medyczne.
Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Poruszono także sprawę dalszej współpracy Uczelni ze szpitalami, dla których podUdział w niej poza władzami i pracownikami
miotem tworzącym jest Województwo ŚląUczelni, dyrektorami szpitali klinicznych
skie, co było istotne z uwagi na uchwalenie
i prezesem Akademickiego Centrum Stomaprzez Zarząd Województwa Śląskiego kontologii i Medycyny Specjalistycznej wzięli
trowersyjnego wzoru umowy udostępnienia
również:
SUM „szpitali marszałkowskich”, na pod- przedstawiciel Wojewody Śląskiego Irene- stawie której Zarząd Województwa planousz Ryszkiel – Dyrektor Wydziału Nadzoru wał oprzeć dalszą ich współpracę z Uczelnią.
nad Systemem Opieki Zdrowotnej

W czasie tej Konferencji przedstawiciele:
Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia złożyli na ręce JM Rektora SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego listy gratulacyjne.
/przygotowała: Z.Huczek –kierownik Działu ds. Ochrony Zdrowia, skróty –red./
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Na naukę nigdy nie jest za
późno….

…ani

za

wcześnie

Zainteresowanie było bardzo
duże - limit 100 przewidzianych
miejsc wyczerpał się już po
trzech tygodniach naboru.
W sumie w tym roku zajęcia
rozpocznie 106 osób.

23 października na Wydziale
Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
UTW, skierowany do osób,
które zakończyły swą aktywność zawodową, jest organizowany przez SUM po raz pierwszy.

Na zajęciach prowadzonych
przez pracowników naukowych
Uczelni i wybitnych specjalistów,
słuchacze będą mieć możliwość
poszerzenia wiedzy w zakresie:
opieki medycznej, stosowania
leków i suplementów diety. Zapoznają się także z informacjami
dotyczącymi nowoczesnych metodach diagnostyki oraz leczenia, propagowania zdrowego
stylu życia i postaw prozdrowotnych.

Rok akademicki rozpoczęli
także najmłodsi studenci. Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku odbyła
się 27 października. Studenci
otrzymali indeksy i wysłuchali
wykładu inauguracyjnego
„Dziewczynki są z Wenus, a
chłopcy z Marsa” dziekan
WNoZ, prof. dr hab. n.med.
Violetty Skrzypulec-Plinty. Po
wykładzie odbyły się pierwsze
ćwiczenia .

Podczas zajęć młodzi ludzie
dowiedzą się jak pomóc niepełnosprawnemu koledze, poznają różnice pomiędzy płcią,
nauczą się udzielania pierwszej pomocy i poznają zasady
prawidłowego odżywiania. Tematy poważne, czasem trudne,
tu podane będą w przystępnej
formie dostosowanej do wieku
słuchaczy.

Ogólnopolski Kongres Naukowy Studentów Farmacji Sosnowiec-Katowice 2012
.
Głównym dniem Kongresu
była sobota 27 października. Tego dnia odbył się Konkurs Studenckich Prac Naukowych oraz Konferencja
Naukowa „Farmakoterapia
kobiet w ciąży”, w ramach
której specjaliści w tej dziedzinie wygłosili wykłady.
Kongres Naukowy odbył się
w Katowicach w dniach 26—28
października 2012.

Cel kongresu to wymiana
doświadczeń miedzy specjalistami i studentami, podnie-

sienie wiedzy, integracja środowiska medycznego. Jest to
także dobre miejsce na promocje firm związanych z sektorem farmaceutycznym.
Ogólnopolski Kongres Naukowy Studentów Farmacji, Sosnowiec-Katowice 2012 zorganizowała Młoda Farmacja
Sosnowiec przy współpracy
z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.

Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM partnerem „LAB dla Przemysłu”
W dniach 24 i 25 października Centrum Medycyny Doświadczalnej uczestniczyło
w 4. Targach Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium "ExpoLAB”.
Po raz kolejny liderzy rynku
prezentowali rozwiązania,
techniki i produkty związane
z praktycznymi aspektami

funkcjonowania wszelkiego
rodzaju laboratoriów. Targom
towarzyszył cykl konferencji
i seminariów branżowych.
Istotną częścią Targów ExpoLAB była strefa "LAB dla Przemysłu", której partnerem było
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

Celem strefy było umożliwienie
transferu wiedzy i rozwój istniejących sieci współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową
a przedsiębiorstwami. Udział
w niej brały najważniejsze
uczelnie, instytuty, centra innowacji i transferu technologii
oraz parki technologiczne.
Źródło: www.exposilesia.pl/expolab/pl/

Młoda Farmacja Sosnowiec
powstała w 2000 roku. Działa
na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Do
głównych zadań tej organizacji
należy m.in. organizacja kongresów naukowych i warsztatów
edukacyjno-szkoleniowych.
źródło: http://www.kongres-sum.pl/
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Światowy Dzień Udaru Mózgu

29 października obchodzony
jest Światowy Dzień Udaru
Mózgu ustanowiony przez
Światową Organizację Udaru.
Z tej okazji, jak również funkcjonowania od 8 lat Śląskiego
Centrum Leczenia Udarów
Mózgu w SP CSK im. prof. K.
Gibińskiego SUM w Katowicach, zorganizowano konfe-

rencję prasową, którą poprowadził dr n. med. Michał Arkuszewski .

cjalizowanych Pododdziałów
później przekształconych
w Oddziały Udarowe.

Udar mózgu jest główna przyczyna inwalidztwa u osób po
40. roku życia i jedna z wiodących przyczyn umieralności.
Każdego roku w Polsce na
udar mózgu zapada ok. 70
tysięcy ludzi, w województwie
śląskim ponad 10 tysięcy.
W celu zwiększenia dostępności do zintegrowanego, kompleksowego i wielospecjalistycznego leczenia chorych po
udarze mózgu, jak również
celem poprawy opieki u chorych z udarem mózgu, województwo śląskie zostało prawie
w całości pokryte siecią wyspe-

W 2000 roku w Centralnym
Szpitalu Klinicznym w Katowicach powstał pierwszy Pododdział Udarowy na Śląsku, pełniący całodobowy ostry dyżur
udarowy. Rozwijając modelowe
rozwiązania organizacyjne, w
2004 roku utworzono ośrodek
referencyjny leczenia udarów
mózgu - Śląskie Centrum Leczenia Udarów Mózgu, w skład
którego wchodzi: Centralna
Izba Przyjęć, Oddział Udarowy,
Oddział Neurochirurgii, Oddział
Rehabilitacji Neurologicznej
Poudarowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Tradycją stało się, że w ostatnim kwartale roku policjanci
wraz ze Sznupkiem – maskotką
śląskiej Policji – odwiedzają
małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Poprzez czytanie bajek, spotkania ze znanymi
osobami, artystami, sportowcami, różne formy artystycznorozrywkowe, dzieci poznają i
uczą się zasad bezpieczeństwa.
Tym razem, 6 listopada, pacjentów GCZD w Katowicach
odwiedził wybitny sportowiec,
bramkarz reprezentacji Polski w
piłce nożnej - Jerzy Dudek. Pan
Jurek przeczytał małym pacjentom bajkę „Franklin gra w piłkę
nożną” oraz gorąco zachęcał

Dzięki właściwej organizacji
diagnostyki i leczenia, kompleksowej rehabilitacji i opieki
pielęgniarskiej w oparciu o
Oddziały Udarowe i Oddziały
Rehabilitacji Neurologicznej
Poudarowej uzyskano istotny
spadek śmiertelności, skrócenie czasu pobytu w szpitalu,
oraz poprawę w zakresie aktywności codziennej chorych
po udarze.
Źródło: CSK

SPSK im. A. Mielęckiego SUM
„Perłą Medycyny”

Jerzy Dudek w GCZD

Źródło: KWP

Zakład Radiodiagnostyki
i Radiologii Zabiegowej, Pracownia Rehabilitacji Ruchowej
i Fizykoterapii i Laboratorium
Analityczne.

Źródło: KWP

dzieci do kibicowania w duchu
fair play. Podczas rozmowy bramkarz reprezentacji Polski odpowiadał na wiele pytań, które chętnie zadawały dzieci, ale także ich
rodzice. Nie zabrakło wielu sportowych emocji, pamiątkowych
zdjęć i autografów. Jurek Dudek
przywiózł dla dzieci upominki książki swojego autorstwa "Pod
presją".
Nie zapomniał także o małych
pacjentach, którzy z powodu
choroby nie mogli zejść do "Sali z
sercem". Odwiedził ich osobiście
na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii.
Źródło :KWP

17 Listopada w Warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala Polska
Przedsiębiorczość, podczas
której ogłoszono wyniki VI
edycji konkursu PERŁY
MEDYCYNY. Uroczystość z
udziałem ponad 600 gości,
prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę
Jabłczyńską, zgromadziła
przedstawicieli zwycięskich
podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i kręgów biznesu.

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
zdobył aż dwie nagrody.
W kategorii „Innowacyjność
i nowoczesne technologie w
medycynie” SPSKM otrzymał
I Nagrodę, a w
kategorii
„Szpitale wielospecjalistyczne
– powyżej 400 łóżek”, II Nagrodę.
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Dni Otwarte WFzOML i WNoZ
Uczniowie zapoznawali się z wyposażeniem sal laboratoryjnych, z metodami
prowadzenia ćwiczeń oraz uczestniczyli
w wykładach .

W dniach 25-26 października
2012r. odbyły się „Dni Otwarte” Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podczas „Dni Otwartych” WFzOML w Sosnowcu
odwiedziło 430 osób z kilkunastu szkół . Uczniom
przybliżone zostały zasady naboru na studia,
ich przebieg oraz możliwości, jakie otwierają się
przed absolwentami Wydziału.

Rozdawano ulotki informacyjne oraz udzielano
odpowiedzi na pytania
dotyczące wszystkich
aspektów studiowania.
Młodzi ludzie interesowali się perspektywami
pracy w zawodzie
po ukończeniu studiów .

8 listopada Dzień Otwarty zorganizował Wydział
Nauk o Zdrowiu. Zainteresowani studiami na
tym Wydziale mieli okazję poznać ofertę edukacyjną, osiągnięcia naukowe i wysłuchać ciekawych wykładów .

Udzielanie pierwszej pomocy,
osłuchiwanie pacjenta, wkłucia
dożylne, pokaz opieki nad noworodkiem czy poród – to tylko
niektóre umiejętności, które
można było zobaczyć i przećwiczyć .

Zainteresowanie
było
ogromne,
głównie
wśród
licealistów, którzy już niedługo
staną przed wyborem kierunku
studiów.

Podczas pokazów i wykładów
chętni
mogli
dowiedzieć się
więcej na temat
pracy pielęgniarki, położnej czy
fizjoterapeuty.
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Europejska kampania Boys & Girls
głównie w weekendowy wieczór, najczęściej mocnym
alkoholem.
- Z badań wynika, że na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia niepokojąco wzrasta
liczba hospitalizowanych
dziewcząt w relacji do chłopców.” -dodaje autorka badań.
Z badań przeprowadzonych przez
dr Hallę Kamińską, rezydentkę
Kliniki Pediatrii, Endokrynologii
i Diabetologii Dziecięcej GCZD
wynika, że statystyczny nastolatek, który w latach 2000-2010
trafił na oddział z powodu zatrucia alkoholem jest uczniem drugiej klasy gimnazjum, upija się

Aby uwrażliwić europejskich
nastolatków na ich wybory
związane ze zdrowiem, Komisja Europejska zrealizowała
kampanię promującą zdrowy
styl życia skierowaną do
osób w wieku 15-18 lat .
Boys and Girls to 25odcinkowy serial publikowa-

Z innego poziomu do sukcesu

ny w Internecie. Serial internetowy ma za zadanie uczulić młodych ludzi na niektóre
z najważniejszych problemów zdrowotnych: zdrowe
żywienie, nadużywanie alkoholu i narkotyków, zdrowie
seksualne. W realizację
zostało zaangażowanych 9
organizacji z 8 krajów Europy w tym Klinika Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

powstały podstawy do scenariusza, postaci bohaterów,
forma przekazu itp.” – mówi
adiunkt Kliniki dr n. med.
Agnieszka Zachurzok – Buczyńska odpowiedzialna za
pracę przy projekcie.

- Pracowaliśmy z nastolatkami na każdym etapie projektu Braliśmy udział również w
międzynarodowych warsztatach w Neapolu, na których

Serial internetowy posiada 2
kanały online – Youtube i
Vimeo – oraz oficjalną stronę
na Facebooku z około 5000
fanów.

Uruchomienie serialu miało
miejsce w Parlamencie Europejskim w obecności przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, Facebooka,
Youtube i Brytyjskiej Fundacji
Serca .

Powstaje Polskie Towarzystwo
Symulacji Medycznej

nił występ Kabaretu „Drzewo a
gada”.
Gościem specjalnym
była
Anna Dymna , aktorka i Prezes Fundacji "Mimo Wszystko”
działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

25 października Wydział Nauk o
Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego zorganizował spotkanie z niezwykłymi gośćmi.
Każdy z nich, mimo wielu przeciwności, osiągnął sukces. Nie
zrezygnowali z marzeń i postanowili zrealizować swoje pragnienia.
O swojej drodze do sukcesu opowiadali m.in. Rafał Wilk, paraolimpijczyk, zdobywca dwóch złotych medali podczas XIV Letnich
Igrzysk Paraolimpijskich LONDYN
2012 oraz Bartosz Ostałowski jedyny w Polsce kierowca rajdowy, który prowadzi stopami.
Spotkanie prowadzone przez
Krzysztofa Głombowicza, uświet-

Niezwykłe historie tak wyjątkowych gości przyciągnęły do
Auli A-3 im. Witolda Zahorskiego tłumy słuchaczy.

10 listopada w Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odbyło się
spotkanie grupy założycielskiej Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej to organizacja, której celem ma być
wspieranie i wdrażanie
nowoczesnych metod edukacji medycznej, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia i zwiększą
bezpieczeństwo pacjentów.

PTSM ma również wspierać
programy badawcze wykorzystujące symulację medyczną, opracowywać i ujednolicać
krajowe standardy
w zakresie symulacji medycznej i terminologii dotyczącej tego zagadnienia.
W spotkaniu uczestniczyła
m.in. Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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15 listopada odbył się wykład prowadzony przez prof. dr. hab. n. med.
Krzysztofa Strojka – Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii. przeznaczony dla studentów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zatytułowany „Cukrzyca jako
problem społeczny.
W dniach od 14 do 17 listopada, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zorganizowało kolejną już edycję obchodów
Światowego Dnia Cukrzycy (World Diabetes Day) – międzynarodowego wydarzenia poświęconego jednej z najczęściej spotykanych chorób metabolicznych współczesnego społeczeństwa.
W środę, 14 listopada (czyli oficjalną
datę World Diabetes Day), studenci
medycyny - będący zarazem członkami
Stowarzyszenia – udzielali informacji
na temat cukrzycy na terenie wybranych aptek w Katowicach oraz Zabrzu.

Laur Medyczny dla
Tomasza Jadczyka
Wydział Nauk Medycznych Polskiej
Akademii Nauk przyznał honorowe
wyróżnienie Laur Medyczny im. dr
Wacława Mayzla, Tomaszowi Jadczykowi, studentowi Wydziału Lekarskiego SUM, za publikację (British Journal
of Pharmacology, 2012) pt. „Stem
cell therapy for cardiovascular disease: the demise of alchemy and rise of
pharmacology.”

Konferencja „Kultura
Europy Środkowej”

Główny etap akcji zaplanowany został
na sobotę, 17 listopada. Na terenie
dwóch centrów handlowych – CH Platan w Zabrzu oraz CH BELG w Katowicach można było uzyskać wszelkie
informacje na temat objawów, leczenia i profilaktyki cukrzycy, wykonać
bezpłatne badanie ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi oraz
wskaźnika BMI, a także skorzystać z
możliwości oszacowania swego własnego ryzyka zachorowania na cukrzycę przy użyciu profesjonalnego formularza oceniającego podstawowe czynniki ryzyka.
W organizacji Światowego Dnia Cukrzycy, IFMSA-Poland uzyskała wspar-

cie ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach, współpracujących
centrów handlowych oraz Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
SPSK nr 1 w Zabrzu. Patronatu honorowego inicjatywie udzielili:
prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
– Dziekan Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht – Ordynator Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii
SPSK nr 1 w Zabrzu

Wyróżnienie
„Konferencja Roku 2012”
Studenckie Towarzystwo Naukowe
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach zdobyło wyróżnienie
w kon kursie „S tRu Na 2012”
w kategorii „Konferencja Roku”.
Wyróżnienie STN otrzymało za projekt
„VII Międzynarodowa i LI Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17
listopada w Teatrze Palladium
w Warszawie.

III Konferencja Medycyny Górskiej
W dniach 15-16 listopada w Zabrzu
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Kultura Europy Środkowej”. To kolejna z cyklu konferencji,
które odbywają się w Zabrzu
od 1997r. i które przyczyniają się do
odkrywania naszej tożsamości i poznawania bogatej kulturowo przeszłości.
W szerokim kontekście europejskim
przybliżają nam historię śląskiej ziemi.
Honorowy Patronat nad konferencją
objął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki

W dniach 10-11 listopada w Krynicy odbyła się III Konferencja Medycyny Górskiej
wraz z projekcją filmu i warsztatami . Poruszane podczas konferencji zagadnienia
dotyczyły :
- treningu przed wyprawą wysokogórską,
- wychładzania organizmu podczas pobytu
w górach wysokich,
- odmrożeń u himalaistów oraz leczenia,
- siły, wytrzymałości i problemów ortopedycznych u wspinaczy sportowych.
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Spotkanie prorektorów ds. nauki

Zdj. :Adam Zadrzywilski, źródło: Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

W dniach 25–26 października 2012 odbyło się,
zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu, ogólnopolskie spotkanie prorektorów ds. nauki, którzy dyskutowali o sposobie
kreowania nauki przez uczelnie medyczne
w całym kraju.

Przewodniczący Komisji Ewaluacji
Jednostek
Naukowych
MNiSW, prof. dr hab. Maciej Zabel,
przedstawił zasady kategoryzacji
podstawowych jednostek naukowych uczelni. Mówiono też o sytuacji szpitali klinicznych uczelni, które
borykają się z brakiem środków
finansowych. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, prof. dr hab. Janusz Moryś
podkreślił konieczność jak najszybszego wprowadzenia ustawy o szpitalach klinicznych, która jasno określi rolę, wymogi i sposób finansowania tych szpitali. JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Marek Ziętek w trakcie

Posiedzenie RKRUA w Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej
29 października odbyło się
posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni
Akademickich, której przewodniczącym jest JM Rektor
UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś.

dyskusji skoncentrował się na
aspekcie dydaktyki prowadzonej
przez szpitale kliniczne w świetle
ustawy o działalności leczniczej z dn.
15 kwietnia 2011 r. Przyczynkiem
do ożywionej dyskusji było też wystąpienie przewodniczącego Sekcji
Medycznej Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów Naukowych, prof.
dr. hab. Michała Tendery. Prorektorzy ds. nauki próbowali wypracować
kompromis dotyczący standaryzacji
wymogów do wszczęcia postępowania w przewodach habilitacyjnych we
wszystkich wyższych uczelniach
medycznych w Polsce.
Źródło: www.am.wroc.pl

Uroczyste dyplomatorium
W dniu 16 listopada
w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu odbyło się uroczyste dyplomatorium
Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu.

torycznej Śląskiego Parku Nauki.
Śląski Uniwersytet Medyczny
reprezentował Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Źródło: UŚ

Spotkanie było okazją do
omówienia m.in. kwestii finansowania szkolnictwa wyższego, funduszy europejskich
w perspektywie budżetowej
czy propozycji koncepcji meryŹródło: UŚ

Spotkanie lekarzy

60- lecie Katedry i Oddziału
Klinicznego Ortopedii SUM

29 października i 13 listopada
odbyły się spotkania z udziałem lekarzy, którzy w roku
2012 uzyskali tytuł specjalisty.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, w
Domu Lekarza, w Katowicach.
W obu spotkaniach uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr hab.
n.med. Krystyna Olczyk.

26 października odbyła się
konferencja naukowa zorganizowana z okazji obchodów 60lecia Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii, zorganizowana przez Katedrę i Klinikę
Ortopedii SUM Centrum Urazowe - WSS Nr 5 w Sosnowcu.
W obchodach wziął udział
Prorektor ds. Klinicznych prof.
dr hab. n. med. Wojciech Król.

Dyplomy ukończenia
studiów otrzymało 151
absolwentów kierunku
lekarskiego, 98 kierunku
lekarsko—
dentystycznego i 48
kierunku ratownictwo
medyczne.
W uroczystości udział
wzięli m.in.: JM Rektor
SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Klinicznych prof.
Wojciech Król, była JM Rektor SUM prof. Ewa Małecka- Tendera,
prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka– Szulik, prezes
Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, Władze Wydziału,
nauczyciele akademiccy oraz absolwenci i ich rodziny.
Tego samego dnia dyplomy ukończenia studiów wręczono także 60 absolwentom kierunku analityka medyczna, 35 absolwentom kosmetologii oraz 31 biotechnologii. Uroczystość odbyła
się w sali wykładowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, z udziałem m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyny Olczyk oraz
Prorektora ds. Nauki prof. Jana Duławy.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
Bal karnawałowy
Śląska Izba Lekarska wraz z Izbą Adwokacką, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym
i Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach
zapraszają na trzeci wspólny
bal karnawałowy,
który odbędzie się 19 stycznia 2013 r.
w Arsenal Palace Hotel w Chorzowie
Zaproszenia do nabycia w cenie 550 zł od pary
w sekretariacie Izby Lekarskiej
tel. 32/ 203-65-47 lub 48

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Nowa strona ZFSŚ
Dział ds. Pracowniczych
i Socjalnych informuje, iż została
uruchomiona podstrona internetowa http://socjalny.sum.edu.pl, na
której zamieszczono informacje
związane z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zachęcamy wszystkich pracowników do odwiedzania strony, na której można między innymi znaleźć
informacje na temat:
- aktualnych zapisów do teatru, kina
itp.,
- terminów kolejnych posiedzeń
Komisji Socjalnej,
- obowiązujących wniosków ( wersje
do druku),
- tabeli dopłat z ZFŚS,

Terminy i przypomnienia
- Zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych wnioski o dofinansowanie
wypoczynku pracownika, emeryta,
rencisty i wnioski o dofinansowanie
kosztów wypoczynku dzieci będą przyjmowane do 30 listopada 2012 r.

listopad 2012
Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Urlop wypoczynkowy powinien być
bezwzględnie wykorzystywany zgodnie
z planem urlopów na rok 2012.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

- Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach zobowiązani są do wykonywania badań lekarskich na podstawie skierowania wydanego przez Dział ds. Pracowniczych
i Socjalnych, w y ł ą c z n i e w placówkach POLMEDU,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty
u lekarza.

26

27

28

29

30

Str. 10

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
Koszty autorskie
Dział Płac SUM przypomina
o możliwości stosowania
kosztów autorskich w ciągu
roku kalendarzowego 2013.
W tym celu należy złożyć w
Dziale Płac SUM do dnia 10
grudnia 2012 uzupełniony
Załącznik nr 2 do Uchwały
Senatu nr 56/2008 z dnia
26 listopada 2008 w sprawie
wprowadzenia „Zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu w wynagrodzeniu zasadniczym oraz w wynagro-

dzeniu za pracę w godzinach
ponadwymiarowych nauczycieli akademickich wykonujących w ramach stosunku pracy czynności stanowiące
przedmiot prawa autorskiego”. Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 56/2008 znajduje się w
Intranecie SUM
w zakładce „Przepisy i regulacje prawne” , można go również pobrać z poprzedniej
wersji strony SUM.

Usługi informatyczne

O wirtualnym dysku słów kilka
Jedną z usług udostępnianych
przez Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM jest Uczelniane
Repozytorium Plików (wirtualny
dysk o indywidualnej pojemności
16GB) umożliwiające przechowywanie danych na bezpiecznym
serwerze uniwersyteckim.

Dla zapewnienia wygody dostęp do dysku oraz zarządzanie
jego zasobami odbywa się poprzez stronę internetową. Zasadniczym celem świadczonej
usługi jest zaoferowanie pracownikom SUM możliwości
kopiowania istotnych danych ze
swojego stacjonarnego komputera do miejsca bezpiecznego,
w którym sporządzane są dobowe kopie zapasowe. Wirtualny
dysk jest ponadto niezastąpionym narzędziem w przypadku
konieczności przesyłania drogą
elektroniczną plików o bardzo
dużej pojemności. W praktyce
dwa kliknięcia umożliwiają
utworzenie maila do adresata z
wygenerowanym automatycznie
linkiem umożliwiającym pobranie udostępnianego zasobu.
Więcej - aplikacja umożliwia
zdefiniowanie okresu w jakim
zasób może być udostępniony
oraz zdefiniowanie hasła
uprawniającego do pobrania
pliku.

grudzień 2012
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Użytkownik posiadający dostęp Chętnych do skorzystania z
do usługi wirtualnego dysku
Uczelnianego
może korzystać z niego przy
Repozytorium Plików
użyciu dowolnego komputera odsyłamy pod następujące
pracującego w sieci Uniwersyadresy:
tetu jak również z komputera
domowego za pośrednictwem
Strona główna e-dysku:
popularnej usługi Zdalnej Prahttps://edysk.sum.edu.pl
cy.
Formularz aktywacyjny:
Dla osób , które nigdy wcześniej nie spotkały się z tego https://edysk.sum.edu.pl/
typu usługą przygotowaliśmy form/edysk.php
specjalny film instruktażowy
Film instruktażowy:
pozwalający na zaznajomienie
https://edysk.sum.edu.pl/
się z tą niezwykle wygodną
help/index.html
formą przechowywania danych.
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Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękuję za wszelkie wskazówki, informacje i propozycje , które otrzymałam od Państwa
po ukazaniu się pierwszego numeru Newslettera Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu Newsletter poszerzył się o dział informacji dla pracowników,
w którym będą zamieszczane ważne dla Państwa ogłoszenia i wiadomości.
Uprzejmie informuję , iż na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pojawiła się także zakładka
„Media o nas” gdzie na bieżąco można śledzić publikacje medialne dotyczące Uczelni.

Z wyrazami szacunku
Agata Kalafarska
Rzecznik Prasowy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

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

