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Ważne tematy:
 Pierwszy projekt SUM programu
Horyzont 2020

Pierwszy projekt SUM w ramach programu HORYZONT 2020

 Blisko 27 mln zł dla SUM

4 grudnia 2014 r. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach podpisał umowę
grantową na realizację projektu SCIENCE
„Stem Cell therapy in IschEmic Nontreatable Cardiac disease”. Zwycięski
projekt SUM jest pierwszym realizowanym w województwie śląskim w obszarze
tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. W całym kraju na 83
złożone w tym obszarze wnioski, dofinan-
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sowanie otrzymało jedynie 13 projektów.
W województwie śląskim zwyciężyło ogólnie 9 projektów (z różnych obszarów tematycznych).
Wniosek aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu HORYZONT 2020 i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu po stronie
SUM jest Pan Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki
Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. W projekcie weźmie udział SPSK nr 7 SUM
GCM im. L. Gieca jako Strona Trzecia, w której realizowane będą działania z udziałem pacjentów.
Jest to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka w system elektroanatomiczny NOGA pozwalający na
bezpośrednią implantację komórek progenitorowych do mięśnia sercowego.
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Projekt SCIENCE dotyczy terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory
serca i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca. W związku z tym, że zastosowanie autologicznych komórek pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z ich dysfunkcją
i słabszymi właściwościami angiogennymi, w projekcie planowane jest opracowanie wspólnie
z Europejska Agencją Leków (European Medicines Agency) protokołu produkcji allogenicznych
komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej zdrowych dawców, które są lepszym źródłem
prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii regeneracyjnej. Celem projektu będzie również
przeprowadzenie badania I fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością
serca i — w oparciu o wyniki badania — aplikacja o uznanie tego produktu komórkowego za produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP).
Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwał 60 miesięcy.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 998 882 EUR. Kwota dofinansowania dla SUM: 416 000
EUR, w tym 40 000 EUR dla Strony Trzeciej. Dofinansowanie wynosi 100%.
W skład Konsorcjum wchodzi 9 partnerów:



REGION HOVEDSTADEN - Koordynator



ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH



MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN



UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA



TERUMO BCT EUROPE N.V.



UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT



WILLIAM COOK EUROPE ApS



CARDIOLOGICUM HAMBURG



KOBENHAVNS UNIVERSITET
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Blisko 27 mln zł dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na
Centrum Dydaktyczne WFzOML
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję
Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego XIII Priorytetu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podjęło decyzję
o dofinansowaniu projektu SUM pt. „Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM” w wysokości 26 589 713,70 zł.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach złożył wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach POIŚ w 2012 r.
Z uwagi na fakt, iż projekty prezentujące wysoki stopień
gotowości do realizacji miały większe szanse na otrzymanie dofinansowania, władze Uczelni podjęły decyzję o
rozpoczęciu prac inwestycyjnych. Na ten cel SUM przeznaczył ze środków własnych niecałe 11 mln zł.
Budynek Centrum Dydaktycznego został dobudowany do
istniejącego budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul.
Jagiellońskiej 4 i wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zakupiono m.in. ekrany
LED, tablicę interaktywną, rzutnik bezprzewodowy, kamery do monitoringu, szafy, stoły i szafki laboratoryjne, digestoria.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli nie tylko na refundację dotychczas poniesionych przez Uczelnię kosztów, ale
także na zakup całości planowanego wyposażenia. Mieszczące się w budynku laboratoria specjalistycz-

ne zostaną zaopatrzone w najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia
ICT (Information and Communications Technology), w tym tablety, systemy pulpitów dotykowych, ekranów LED, kamer do monitoringu edukacyjnego. Multimedialna sala seminaryjna umożliwi prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ICT, w tym m.in. systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego przeprowadzanie międzynarodowych lub międzyuczelnianych telekonferencji naukowych, podczas których studenci będą mogli prezentować wyniki swoich badań. Zajęcia
będą prowadzone w pomieszczeniach o wysokim standardzie z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury ICT. Realizacja inwestycji przyczyni
się do znacznego unowocześnienia bazy dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i spowoduje wzrost jakości procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach zgodnie z europejskimi
standardami.

Wydział Zdrowia Publicznego członkiem ASPHER
Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER – Association of
Schools of Public Health in the European Region).
ASPHER jest prestiżową organizacją zrzeszającą najlepsze w Europie jednostki realizujące kształcenie w dziedzinie zdrowia publicznego. Głównym celem Stowarzyszenia jest dążenie do wzmocnienia
roli zdrowia publicznego w krajach Europy poprzez doskonalenie
i wypracowywanie jednolitych standardów kształcenia specjalistów
w tej dziedzinie — zarówno na potrzeby praktyki, jak i badań naukowych. Organizacja założona została w 1966 roku, obecnie zrzesza
ponad 100 członków instytucjonalnych z obszaru Regionu Europejskiego WHO. Jest reprezentowana w 42 krajach europejskich, poprzez instytucje zatrudniające ponad 5000 naukowców i ekspertów
w dziedzinie zdrowia publicznego. Uczestniczy także w sieci kooperacji z podobnymi stowarzyszeniami w innych regionach świata, a
także z innymi instytucjami z obszaru zdrowia publicznego, współpracując ściśle m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia i Europejskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego.
Dla pracowników Wydziału przystąpienie do ASPHER oznacza ogromne pole możliwości nawiązywania kontaktów naukowych z jednostkami badawczymi z innych państw i zaangażowanie w nowe projekty. Dla studentów Wydziału Zdrowia Publicznego oznacza
przede wszystkim gwarancję najwyższych standardów kształcenia i dostęp do programu nauczania zgodnego z najnowszymi europejskimi trendami. Oprócz tego studenci zyskują możliwość uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez
ASPHER i jego partnerów, włączając w to konferencje naukowe, szkoły letnie i możliwość publikacji swoich prac w periodykach naukowych o międzynarodowym zasięgu.
[Przesłano przez: Magdalena Syrkiewicz-Świtała]
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Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN dla absolwenta i pracowników SUM
Zespołową nagrodę naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN za
cykl prac pt. „Wpływ antybiotyków z grupy aminoglikozydów i fluorochinolonów na proces melanogenezy i potencjał antyoksydacyjny”
przyznano prof. Ewie Buszman, dr hab. Dorocie Wrześniok, dr Arturowi Beberokowi oraz mgr Michałowi Otrębie z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

3 grudnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń nadawanych
przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla otrzymał absolwent
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, członek Studenckiego Koła
Naukowego Zakładu Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Pan Tomasz Gąsior. Wyróżnienie to zostało przyznane za pracę „The potential of
Nuclear Transport Modifier (cSN50.1 peptide) for attenuation of brain microvascular endothelial cells permeability in response to LPS
and thrombin” oraz za inne osiągnięcia wynikające z aktywnej pracy
w Kole Naukowym Zakładu Parazytologii (w tym trzy publikacje i dwie
II nagrody podczas konferencji STN).

SUM wśród 30 najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce
W raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się na 30 miejscu wśród 50
wiodących uczelni polskich pod względem liczby studentów zagranicznych. W zestawieniu narodowości, SUM jest czwartą
uczelnią w kraju kształcącą studentów z USA i dziesiątą pod
względem liczby studentów z Niemiec, Norwegii i Szwecji.
W rankingu uczelni medycznych, SUM jest trzecim uniwersytetem pod względem liczby studentów z USA (97 osób) i Tajwanu
(36 osób). Liczba 21 studentów z Niemiec i 4 z Indii uplasowała
SUM na czwartym miejscu wśród uczelni medycznych kształcących osoby tych narodowości. W ogólnym zestawieniu liczby
obcokrajowców w uniwersytetach medycznych SUM jest na miejscu ósmym.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził studia anglojęzyczne (kierunek lekarski).
Obecnie w Uczelni kształci się 322 obcokrajowców z ponad 30 państw z całego świata. Od roku akademickiego 2014/2015 SUM
uruchomił kierunek lekarsko-dentystyczny w języku angielskim. W planach są kierunki: farmacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne oraz dietetyka.

Spotkanie z przedstawicielami Biura WHO w Kopenhadze
1 grudnia w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowym Zakładzie Higieny, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Biura Regionalnego WHO w Kopenhadze, w którym uczestniczyła mgr Katarzyna Brukało, wykładowca Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach.
Spotkanie związane było z działaniami Biura WHO w Kopenhadze dotyczącymi kompleksowej oceny systemów zdrowia publicznego w krajach członkowskich WHO. Pani mgr Katarzyna Brukało jest jedną z osób powołanych do zespołu mającego na celu
wykonanie pilotażowego badania systemu zdrowia publicznego w Polsce.
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Prof. Krystyna Olczyk Członkiem Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej
Minister Zdrowia powołał Panią Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk na
Członka Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej
im. Stanisława Konopki, na pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2014-2019.
Powołanie wręczył Pani Profesor Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Zdrowia Cezary Rzemek podczas uroczystości, która odbyła się w Warszawie 8 grudnia.
Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie spraw dotyczących działalności podstawowej Głównej Biblioteki Lekarskiej, wypowiadanie się w sprawach kierunków, programów, planów działalności naukowo- badawczej oraz
inspirowanie prac w tym zakresie i ocena ich wyników.

Prof. Jerzy Chudek członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki
16 grudnia Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz
wręczyła nominacje dwunastu nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki.
Nominację na lata 2014-2018 otrzymał m.in. prof. dr hab. Jerzy Chudek, kierownik
Katedry i Zakładu Patofizjologii SUM.
Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Członkowie Rady powoływani są
na kadencje czteroletnie, przy czym co dwa lata zmienia się połowa składu Rady.
Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnie ze strategią rozwoju kraju, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również
członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska podjęła
decyzję o przyznaniu stypendiów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.
Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 461 wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
w tym 2 646 wniosków studentów i 815 wniosków doktorantów.
Stypendium Ministra uzyskało 926 studentów i 89 doktorantów z uczelni w całej Polsce.
Wśród nagrodzonych osób znalazło się 3 studentów oraz 1 doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł — w przypadku
studentów i 22 000 zł — w przypadku doktorantów.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie: www.nauka.gov.pl
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Przedstawiciele SUM z misją medyczną w Japonii
Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska-Niedworok oraz kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosian znalazły się w grupie 12 przedstawicieli polskich uczelni
medycznych, ośrodków badawczych oraz Centrum Innowacji
w Medycynie, którzy w dniach 25-26 listopada wzięli udział
w trzech wydarzeniach w ramach programu promocji polskiej
nauki w Japonii, realizowanego z inicjatywy Ambasady RP
w Tokio:



Seminarium na Uniwersytecie Toho



Seminarium na International University of Health and
Welfare



Spotkanie na Uniwersytecie Juntendo

Uniwersytet Toho wybrał do wygłoszenia podczas seminarium dwie prezentacje prac naukowych przygotowane przez pracowników
SUM:
„Contribution of environmental risk factors including life style to inequalities in noncommunicable (chronic) diseases” dr hab. n. med
Elżbiety Grochowskiej-Niedowork
oraz “Clostridium difficile infection as a complication of antibiotic therapy” prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosian
Wynikiem wizyty polskich przedstawicieli było nawiązanie kontaktu z trzema ww. japońskimi instytucjami i ustalenie zakresu przyszłej
współpracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny oraz zaznajomienie się z japońskimi strategicznymi programami wdrażającymi najnowsze technologie w medycynie, współfinansowanymi przez japońską agencję rządową NEDO — New Energy and Industrial
Technology Organisation.

Mgr Katarzyna Brukało członkiem Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego
Narodowego Programu Zdrowia
Mgr Katarzyna Brukało, wykładowca Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia
Publicznego SUM została członkiem Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego
Narodowego Programu Zdrowia (MZK NPZ).
Do zadań Zespołu należą: okresowe zgłaszanie Radzie Ministrów wniosków i propozycji zmian priorytetów realizacji Narodowego Programu Zdrowia, okresowa ocena postępów realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia, opracowywanie projektów zmian w NPZ, inicjowanie przedsięwzięć służących upowszechnianiu założeń Programu, podejmowanie działań dotyczących dostosowywania zasad monitorowania sytuacji zdrowotnej ludności do zasad rekomendowanych dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
Spotkanie Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu
Zdrowia i Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia odbyło się 11 grudnia.
Dotyczyło zagadnienia sin taxes, czyli prozdrowotnej polityki fiskalnej, odnoszącej
się m.in. do niezdrowej żywności w oparciu o doświadczenia innych państw europejskich.
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Sukces Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu

Studenci Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu prowadzonego przez dr Tomasza Sawczyna w składzie: Michał Długaszek, Anna Krywult, Justyna Musiał, Jowita Adamczyk, Ewa Olszańska i Jakub Poloczek,
zdobyli I miejsce na Konferencji „X Studencka Jesień Gastroenterologiczna” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu za pracę pt. Długoterminowy wpływ operacji transpozycji jelitowej na wątrobowe parametry gospodarki glukozy u szczurów szczepu Zucker (Crl:ZUC-Lepr fa).

Medal za współpracę ze Szkołą Policji w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik otrzymała medal „W dowód
wdzięczności z okazji 15-lecia Szkoły Policji w Katowicach.”
Szkoła Policji w Katowicach została utworzona na mocy
Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 6
stycznia 1999 roku. Od początku jej istnienia Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach współpracuje ze
Szkołą m.in. w zakresie bezpieczeństwa studentów oraz
poprzez wymianę doświadczeń, udział w konferencjach
czy wzajemne szkolenia dla studentów.

Św. Mikołaj na Ceglanej
Do najmłodszych pacjentów Oddziału Okulistyki Dziecięcej
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach przyjechał św. Mikołaj. W tym roku postanowił pozostawić swoje sanie oraz renifery i wykorzystać znacznie
bardziej nowoczesny pojazd: kołowy transporter opancerzony Rosomak! Wszystko dzięki firmie Rosomak S.A.
(dawne Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich). Ponadto, studentki Wydziału Lekarskiego w
Katowicach SUM: Monika Gdesz, Maria Grzegorzewska,
Katarzyna Materac, Małgorzata Podlak, Joanna Nosalik,
Kamila Szymańska, w roli Mikołajek i Śnieżynek, przygotowały dla małych pacjentów w Bajkowej Poczekalni specjalne gry, zabawy oraz zajęcia plastyczne.
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III Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach
1 grudnia br. w auli A3 im. prof. W. Zahorskiego odbyło się uroczyste otwarcie
III Sympozjum Naukowego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tegoroczne Sympozjum miało
szczególny charakter, gdyż odbywało się
w ramach obchodów 40-lecia Wydziału.
Podobnie jak w poprzednich latach, jego
celem była wymiana informacji na temat projektów badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe Wydziału.
Sympozjum otworzyła sesja poświęcona
rozwojowi naukowemu Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Tematem był
„Program Naukowy WLK – Potrzeby i Możliwości”. Wykłady, traktujące powyższy temat z punktu widzenia badań klinicznych i badań
podstawowych, wygłosili: prof. dr hab. n. med. Michał Tendera oraz prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń. Sesję poprowadził
przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb. W sesji udział wzięli: JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, Kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej dr hab. n. med. Jarosław Jerzy Barski, Prodziekani WLK, przedstawiciele innych Wydziałów
SUM, liczni profesorowie i pracownicy Uniwersytetu. Organizatorami Sympozjum był Wydział Lekarski w Katowicach oraz Centrum
Medycyny Doświadczalnej.

Spotkanie naukowe „Ćwiczenia indywidualne i ogólnousprawniające w Zespole Turnera”
Dnia 6 grudnia 2014 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o
Zdrowiu w Katowicach przy ul. Medyków 12C, odbyło się spotkanie
naukowe pt. „Ćwiczenia indywidualne i ogólnousprawniające w
Zespole Turnera”.
W spotkaniu wzięły udział kobiety z Zespołem Turnera, pozostające
pod opieką Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i prowadzone przez
dr hab. n. med. Anetę Gawlik.
Celem spotkania było podsumowanie indywidualnych wyników
oceny funkcjonalnej kobiet z Zespołem Turnera, która została przeprowadzona w roku 2014 przez pracowników Zakładu Fizjoterapii i
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach oraz zaprogramowanie w oparciu
o ich wyniki programu indywidualnych ćwiczeń usprawniających.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy kierownika Zakładu Fizjoterapii dr n. k.f. Andrzeja Szopy, za zgodą kierownika Katedry
Fizjoterapii dr hab. n. o zdrowiu Ryszarda Plinty.
Spotkanie rozpoczęły dwa wykłady na temat przeprowadzonych u dziewcząt i kobiet z Zespołem Turnera badań funkcjonalnych, pt.
„Diagnostyka zaburzeń narządu ruchu w Zespole Turnera” oraz „Zaburzenia narządu ruchu w Zespole Turnera”.
Główną częścią spotkania były indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne oraz instruktaże ćwiczeń usprawniających, poprowadzone
przez pracowników Katedry Fizjoterapii wraz ze studentami Kół Naukowych: Fizjoterapii i Neurorehabilitacji.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby konsultacje oraz warsztaty przebiegały w bardzo miłej atmosferze, czego najlepszym potwierdzeniem były szczere uśmiechy zadowolonych pacjentek, które wychodząc już po zakończeniu pytały kiedy planowane jest następne tego typu spotkanie.
/ Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/
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Spotkanie wigilijne
11 grudnia 2014 r. w Kampusie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyło się spotkanie wigilijne przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Wydziałowych Samorządów Studenckich z władzami Uczelni.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, 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, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, Prodziekan ds.
Studenckich Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jerzy
Wojnar, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan
ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz przełamania się
opłatkiem.

Dołącz do STN
11 grudnia 2014 roku w auli im. prof. W. Zahorskiego w Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach odbyła się pierwsza, zorganizowana przez Zarząd
STN Konferencja pt.: „Dołącz do STN!”. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się: Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, Prodziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu dr hab. n. hum. Lesław Niebrój oraz Kurator STN prof.
dr hab. n med. Katarzyna Mizia-Stec.
Była to nowa inicjatywa Zarządu mająca na celu promocję organizacji jaką jest Studenckie Towarzystwa Naukowe oraz pokazanie wszystkim studentom Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach możliwości, jakie daje działalność
naukowa.
Wykład honorowy, pt.: „Analiza danych w medycznych badaniach naukowych” poprowadził Dziekan WLK w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda. Następne wykłady skierowane były do studentów — „Co to jest i jak dołączyć do STN?”,
„Dofinansowania — co i jak aby je otrzymać”, „Słowo klucz —
abstrakt” oraz „Trochę więcej niż Google — czyli jak poszukiwać
informacji w internecie” poprowadzili Członkowie Zarządu STN
SUM w Katowicach.
Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na studentów,
którzy licznie przybyli na to spotkanie nie tyko z Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ale także z Bytomia, Zabrza i Sosnowca
czekały słodkie niespodzianki oraz materiały promocyjne z logo
STN.
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Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagających górnikom z Wujka
Dnia 16 grudnia 2014 roku o godz. 13.30 w holu Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczystość
złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek.
Uroczystość poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”
prof. Grzegorz Opala, który także współorganizował pomoc dla górników z Wujka. Jak podkreślił, tablica znajdująca się w CSK powinna być symbolem pamięci
o wszystkich pracownikach służby zdrowia nie tylko w czasie pacyfikacji KWK
Wujek, ale w całym okresie stanu wojennego.
Pamięć o tamtych wydarzeniach przywołał w swoim przemówieniu również JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, który w imieniu władz
Uczelni wraz z Prorektorem ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Janem Duławą złożył
kwiaty pod tablicą. Wśród licznie zgromadzonych osób byli m.in.: Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, przedstawiciele władz Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dyrekcji CSK, delegacja górników z KWK Wujek, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, Ksiądz Prałat dr Stanisław Puchała — kapelan śląsko-dąbrowskiej Solidarności, oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Mieczysława Krauzego
wiedzy i doświadczeń dla kilku pokoleń studentów oraz młodych pracowników nauki. Wierzę, że liczne grono Pańskich
współpracowników i wychowanków przez wiele jeszcze lat
będzie mogło czerpać z niej obficie.”
Prof. Mieczysław Krauze był autorem programu budowy Instytutu Pediatrii w Katowicach Ligocie.
W latach 1989-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pediatrii w Budowie — przekształconego w Śląskie Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki - Szpital Kliniczny nr 6.

Prof. Mieczysław Krauze, znany i ceniony pediatra, wieloletni
pracownik SUM skończył 90 lat.
6 grudnia Profesor był Gościem Specjalnym Konferencji „ IV
Katowickie Spotkanie Kliniczne Pediatrów i Alergologów”,
odbywającej się w auli im. prof. W. Zahorskiego w Katowicach
-Ligocie. W imieniu Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, JM Rektora i wszystkich pracowników SUM, życzenia z
okazji urodzin złożyła Panu Profesorowi Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik. JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki skierował również list do Pana prof. Mieczysława Krauzego ze
słowami uznania za wieloletnią pracę.
„Jest Pan naocznym świadkiem niebywałego postępu w medycynie, a przede wszystkim „ojcem” neurologii dziecięcej na
Śląsku, przez co życie Pana Profesora stało się skarbnicą

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora koncentrowały się m.in. na: schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych mózgu,
wczesnej diagnostyce nadciśnienia śródczaszkowego u niemowląt, wczesnej diagnostyce i rehabilitacji mózgowego porażenia dziecięcego, wpływie skażeń przemysłowych na zdrowie dzieci w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
Jest autorem 11 i współautorem 136 prac naukowych ogłoszonych w czasopismach polskich oraz współautorem 10
prac opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Wspólnie z J. Nowotnym jest autorem opracowania monograficznego Rehabilitacja lecznicza dzieci z chorobami układu nerwowego oraz rozdziału Ostre i przewlekłe wylewy podtwardówkowe w podręczniku Neurologia dziecięca pod red. J. Czochańskiej.
Był m.in.: członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych PAN,
konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii, dziekanem Wydziału Lekarskiego ŚAM (1969-1972).
Na podst. Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska
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Jubileusz 85-lecia urodzin prof. Franciszka Kokota

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, nestor śląskiej medycyny
i wybitny nefrolog skończył 85 lat. Z tej okazji podczas rozpoczynającego się 27 listopada w Katowicach 14. Katowickiego Seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym” życzenia
dostojnemu jubilatowi złożyli przedstawiciele władz Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Szpitala Klinicznego
im. A Mielęckiego SUM.
W imieniu całej społeczności akademickiej najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i radości czerpanej z wielobarwnej palety zainteresowań oraz dobrych wspomnień, złożył Panu Profesorowi JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki: „W
imieniu Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wszystkich
pracowników oraz własnym, proszę przyjąć podziękowania za
wieloletnią, pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną
oraz za wiedzę i doświadczenie przekazywane przez Pana Profesora całym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki. Każde działanie Pana Profesora, wyróżniające się zawsze
rzetelnością i poczuciem obowiązku, sprawiło, że zyskał Pan
ogromne uznanie wśród współpracowników i wychowanków.
Dziś otacza Pana grono wiernych uczniów pełnych wdzięczności
za okazywaną im przez lata troskę i osobistą sympatię. Wyrażam
głęboką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać
z przychylności i życiowej mądrości Pana Profesora.” – powiedział Rektor.
Następnie ze specjalnymi życzeniami zwrócił się do prof. Franciszka Kokota jeden z jego uczniów — dziś Prorektor ds. Nauki
SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Ogromne zasługi Profesora dla rozwoju Wydziału Lekarskiego w Katowicach podkreślił
Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Jan Zejda: „My, członkowie Wydziału Lekarskiego w Katowicach jesteśmy dumni, że
pracujemy w środowisku, na które wywarł Pan Profesor tak trwały wpływ. Dziękuję, że jest Pan Profesor z nami. Życzę wszelkiej
pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu” – mówił Dziekan. Ogromną dbałość prof. Franciszka Kokota o wysoką jakość
i solidność w relacjach lekarz — pacjent zaakcentował Dyrektor
SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach dr Włodzimierz
Dziubdziela.

Życzenia w imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii złożyła Prezes PTN prof. dr hab. n.
med. Magdalena Durlik .
Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Franciszek Kokot należy
do najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Jest autorem i współautorem ok. 640 publikacji oryginalnych i ponad 200 poglądowych, członkiem rzeczywistym Polskiej
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 9 uczelni, członkiem honorowym wielu europejskich
towarzystw nefrologicznych. Był twórcą, a w latach 1975-2000
kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii). W
latach 1980-1982 był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w okresie 1982-1984 rektorem Śląskiej Akademii Medycznej. Jako nauczyciel akademicki, profesor i rektor, prof. Kokot
miał istotny wpływ na kształcenie studentów i większości absolwentów Uczelni przez kilkadziesiąt lat. Jako członek Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów miał wpływ na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników oddziałuje na wszystkich studentów medycyny w kraju i
lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.
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Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na XI Europejskich Dniach
Naczyniowych
W dniach 28-30.11.2014 w malowniczej
miejscowości Uggiate Trevano położonej
50km od Mediolanu, niedaleko jeziora
Como, odbyły się jedenaste Europejskie
Dni Naczyniowe (11th European Angiology
Days).
Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni wybitni angiolodzy z Europy m.in.: Lynda
Allouche, Mariella Catalano, Gregoris Gerotziafas, Oscar Maleti, Nicolas Neaume,
Luc Moraglia, Pavel Poredos, Aleksander
Sieroń i Jean-Claude Wautrecht.
Prof. Aleksander Sieroń przedstawił wykład
na temat wykorzystania Oxybarii S w leczeniu ran przewlekłych i stopy cukrzycowej.
Oxybaria S to pionierska metoda polegająca na synergistycznym oddziaływaniu aplikowanego miejscowo tlenu hiperbarycznego i ozonu. Umożliwia to uzyskanie zwiększonego stężenia tlenu w tkance, a wiec
lepsze gojenie przy równoczesnym wykorzystaniu bakteriobójczego działania ozonu,
co sprzyja utrzymaniu czystości bakteriologicznej rany, czyli także wpływa na jej lepsze gojenie. Metoda ta została opracowana w Katedrze i Oddziale Klinicznym Cho-

rób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu, kierowanej przez
Prof. Sieronia i uzyskała Gran Prix 63
Targów Wynalazczości, Badań Naukowych
i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA
2014 w Brukseli, jako europejski wynalazek roku 2014.
Wykład prof. Sieronia cieszył się dużym
zainteresowaniem, a po jego zakończeniu
toczyła się burzliwa dyskusja.
Prof. Aleksander Sieroń został zaproszony
do prowadzenia sesji pt. „VAS Projects:
Papers”, a dr hab. Agata Stanek prowadziła sesję pt. „Educational Section for
Patients: Questions to the European
Experts”.

Podczas tegorocznego sympozjum dr
hab. Agata Stanek została wybrana
także do VAS Scientific Team.
W ramach współpracy z VAS w dniach
20-23 marca 2014 w Zgorzelcu podczas XX edycji Międzynawowego Dnia
Inwalidy byli oni organizatorami Europejskich Dni Naczyniowych w Polsce z
przewodnim hasłem „Nigdy więcej
amputacji z przyczyn naczyniowych”.

/dr hab. n. med. Agata Stanek/

Ponadto prof. Sieroń i dr hab. Stanek od
2 lat biorą czynny udział w zebraniach
Członków Zarządu European Union of
Medical Specialists Division of Angiology/
Vascular Medicine oraz Vascular Independent Research and Education European
Organization (VAS) Teams: Educational
/Research/ Aweareness Teams.

IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych – Warszawa 5-6.12.2014 r.
W dniach 5-6 grudnia 2014 roku w Warszawie obradował IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych. Województwo Śląskie reprezentowane było przez 21 delegatów, w gronie których grupę 8 osób stanowili diagności laboratoryjni będący pracownikami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zaszczytna funkcja przewodniczenia obradom Zjazdu została powierzona Pani prof. dr hab. n. med. Barbarze Błońskiej-Fajfrowskiej, a do Prezydium
Zjazdu wybrano również Panią prof. dr hab.
n. med. Krystynę Olczyk — Prorektor ds.
Kształcenia Podyplomowego SUM w Katowicach. Następujący delegaci — pracownicy
SUM w Katowicach, zostali wybrani do składu komisji zjazdowych: dr Robert Wojtyczka
(Komisja Mandatowa), dr Katarzyna WinszSzczotka (Komisja Wyborcza), dr Krzysztof
Cholewa (Komisja Skrutacyjna) oraz dr
Anna Mertas (Komisja Uchwał i Wniosków).

W wyniku przeprowadzonych wyborów
delegaci z Województwa Śląskiego zostali
wybrani do składu następujących Organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych IV Kadencji:
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych:
- dr n. med. Anna Mertas (SUM w Katowicach)
- dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
(SUM w Katowicach)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny:
- prof. dr hab. n. med. Barbara BłońskaFajfrowska (SUM w Katowicach)
- dr n. med. Teresa Eckert-Kurzawa

Sąd Dyscyplinarmy:
- dr n. med. Ahmed Manasar
- dr n. med. Robert Wojtyczka (SUM w
Katowicach)
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego:
- lek. Rafał Trela
IV Krajowy Zjazd KIDL po raz pierwszy
dokonał wyboru dwóch przedstawicieli
reprezentujących w Krajowej Radzie
Diagnostów Laboratoryjnych młodych
diagnostów. W tej roli do KRDL został
wybrany mgr Adam Pudełko (doktorant
SUM w Katowicach).
/Notatkę sporządziła dr. n. med. Anna
Mertas./
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„KOLOROWO ZNACZY ZDROWO” - akcja Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się jak komponować
pełnowartościowe posiłki i nauczyły zasad zdrowego odżywiania. Akcja odbywała się pod hasłem „kolorowo znaczy zdrowo”.
„Bogactwo barw na talerzu, pochodzących głównie z warzyw i
owoców, to gwarancja, że młody organizm otrzymuje potrzebne
składniki mineralne, witaminy i błonnik. Bardzo ważne jest by
dzieci od najmłodszych lat poznawały nowe smaki, by zobaczyły, że ze zdrowych produktów można stworzyć smaczne i ładnie
wyglądające posiłki. To zaprocentuje w przyszłości.” - przekonuje Gabriela Wanat z Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

Razowe bułeczki, kolorowe naleśniki, sałatki i ciastka — to
tylko część dań jakie przygotowali samodzielnie pierwszoklasiści jednej z zabrzańskich podstawówek podczas warsztatów zorganizowanych przez Katedrę Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 9-10 grudnia.
Pod czujnym okiem profesjonalistów dzieci zgłębiały tajniki
prawidłowego przygotowania posiłków. Uczniowie dostali do
dyspozycji profesjonalnie wyposażoną kuchnię, w której na
co dzień zajęcia odbywają studenci dietetyki. Nad przygotowaniem potraw czuwał szef kuchni Hotelu Rezydencja –
partnera programu oraz specjaliści z zakresu dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był na naukę przygotowania posiłków. Drugiego dnia, poprzez gry i zabawy edukacyjne, dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania.
Według różnych badań od 15% do nawet 30% polskich dzieci w
wieku dojrzewania ma nadwagę lub jest otyłych. W dużej mierze
jest to efektem nieprawidłowego odżywiania w tym m.in. pomijania posiłków i/lub nieregularnego ich spożywania, konsumpcji niezdrowych przekąsek, znacznych ilości słodyczy i napojów
słodzonych oraz niewystarczającego spożycia warzyw i owoców.

„Dzieci samodzielnie przygotowały zdrowe i pożywne potrawy, od prostych śniadań po dania obiadowe. Upiekły między
innymi bułki na mące razowej z bardzo zdrowymi dodatkami:
orzechami, suszoną żurawiną i pestkami z dyni. Wszystko
bez dodatku soli i białego cukru” - podkreśla Mariusz Malinowski, szef kuchni w Hotelu Rezydencja w Piekarach Śląskich.

Zdj. mgr Agnieszka Białek-Dratwa WZP SUM

Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku
29 listopada w budynku Zakładu Adaptowanej Aktywności i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu
Pierwszego Wieku. Zajęcia rozpoczęło piętnaścioro dzieci w wieku 9-13
lat. Studenci otrzymali indeksy i wysłuchali wykładu inauguracyjnego Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyny MarkiewiczŁoskot „Co zrobić żeby mieć zdrowe serce”. Po wykładzie odbyły się
pierwsze ćwiczenia pt. „Spotykają się dwie komórki — od poczęcia do narodzin” oraz wykład dla rodziców „Czy sport jest zawsze zdrowy”.
Na inauguracji obecni byli: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr
hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot i dr hab. n. hum. Lesław Niebrój,
kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego
WNoZ dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec oraz koordynatorzy Uniwersytetu Pierwszego Wieku dr n. med. Anna Brzęk i mgr Michał Michalski. Podczas comiesięcznych zajęć młodzi ludzie dowiedzą się m.in. jak pomóc niepełnosprawnemu koledze, nauczą się udzielania pierwszej pomocy i poznają zasady prawidłowego odżywiania.
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Charytatywna Gala „Miś pod szpitalną choinkę”
Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, w gmachu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach na uroczystej
Charytatywnej Gali Świątecznej spotykają
się ludzie dobrej woli. Ludzie o wielkim
sercu, którym los chorych dzieci nie jest
obojętny.
Tegoroczna gala odbyła się 10 grudnia
2014 roku o godzinie 17.00. W auli im.
prof. Zahorskiego zgromadzili się przedstawicie władz i pracownicy Uczelni, goście honorowi, studenci i sympatycy projektu. Na gali obecni byli: JM prof. dr hab.
n. med. Przemysław Jałowiecki — Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i
Studentów, prof. dr hab. n. med. Jan Zejda — Dziekan Wydziału Lekarskiego w
Katowicach, prof. dr hab. n. med. Jerzy
Wojnar — Prodziekan ds. Studenckich, dr
hab. n. med. Marek Waluga — Prodziekan
ds. Progr amu Angloję zyczn ego,
prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosian,
dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta, dr n.
med. Magdalena Larysz-Brysz.
Gala rozpoczęła się od wokalnego występu Macieja Paździora — artysty, malarza
i poety, występującego w towarzystwie
skrzypiec w wykonaniu Dawida Kawy.
Następnie goście usłyszeli historię projektu i kilka minut później zostali zaproszeni
do obejrzenia fotoreportażu, który dokumentował przebieg zeszłorocznych wizyt

w szpitalach. Galę poprowadzili Agnieszka
Jarosińska i Mateusz Jankowski.
Głównym punktem programu była aukcja
przedmiotów ofiarowanych przez pracowników uczelni. Wykładowcy, którzy co
roku zaskakują swoją kreatywnością i tym
razem nie zawiedli — wprost zasypali organizatorów podarkami. Licytacji zostało
poddanych około 60 przedmiotów. W tym
roku, dzięki naszym darczyńcom, aukcja
zamieniła się w prawdziwą galerię sztuki.
Licytowano liczne obrazy, niezliczoną
ilości książek medycznych, albumów,
atlasów, ozdób świątecznych, pamiątek z
podróży oraz bombki ozdobione własnoręcznie przez Panów Dziekanów oraz
profesorów. Po niezwykle emocjonującej
licytacji odbył się finał losowania nagród.
O podniebienia gości zadbały uzdolnione
kulinarnie studentki naszego Uniwersytetu, które specjalnie na tę okazję upiekły
ciasta, ciasteczka i misternie ozdobione
babeczki. Dużą popularnością cieszyły
się również kartki przygotowane specjalnie na tę okazję przez dzieci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
W trakcie licytacji zebrano 5 300 złotych. Kwota ta w całości przeznaczona
zostanie na zakup świątecznych prezentów dla chorych dzieci.
Charytatywna Gala Świąteczna odbywa
się w ramach ogólnopolskiego projektu
„Miś pod szpitalną choinkę”, który jest
realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland od 2002 roku. W grudniu oddziały
pediatryczne śląskich szpitali odwiedza
święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami.
Studenci medycyny w strojach aniołów,
diabłów, elfów i skrzatów przynoszą dzieciom nie tylko prezenty — pluszowe

maskotki, zabawki i słodycze, ale też
namiastkę Świąt. Wizyty te są pełne
radosnej atmosfery, ponieważ głównym
założeniem projektu jest okazanie
szczególnej troski dzieciom spędzającym ten niezwykły czas w szpitalu. W
ubiegłym roku studenci odwiedzili ponad 640 dzieci z 8 szpitali i jednego
hospicjum.
/nadesłała: Agnieszka Jarosińska
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk/
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Student SUM Mateusz Duran mistrzem świata w Ju-Jitsu
Mateusz Duran – student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i reprezentant AZS SUM w judo został nowym mistrzem świata w Ju-Jitsu na rozegranych w Paryżu
trzydniowych mistrzostwach.
O tytuł mistrzowski w kategorii do 85 kg rywalizowało 25
zawodników. Mimo wysokiej formy rywali Mateusz pewnie
wygrywał kolejne walki i zapewnił sobie awans do finału. W
ostatnim pojedynku przed czasem pokonał Duńczyka Willardaa Mikkel'a i tym samym sięgnął po najwyższe miejsce podium. To kolejny, po wysokich wynikach na Mistrzostwach
Europy i w pucharze Polski, sukces tego zawodnika.

I Wydziałowy Turniej w Squasha o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
W piątek 28 listopada 2014 r. w klubie SquashFit w Katowicach odbył się I Wydziałowy Turniej w Squasha o Puchar
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu organizowany przez
Wydziałowy Samorząd Studencki WNoZ. Do walki stanęło
14 zawodników – 7 studentów i 7 wykładowców. Po uroczystym otwarciu Turnieju przez Pana Prodziekana dr hab. n.
hum. Lesława Niebroja rozpoczęła się gorąca rywalizacja.
Mecze rozgrywane były na bardzo wysokim, wyrównanym
poziomie. Wszyscy zawodnicy wykazali się niesamowitym
zaangażowaniem.
Zwycięzcą całego turnieju został student fizjoterapii Mateusz Kordzikowski, który po bardzo emocjonującym meczu
pokonał mgr Tomasza Michalskiego. Trzecie miejsce wywalczył student fizjoterapii Mateusz Rams, wygrywając z mgr
Piotrem Michalikiem. Jednak po podliczeniu punktów w
klasyfikacji ogólnej wygrała Drużyna Wykładowców.
Oficjalne wręczenie medali odbyło się z udziałem Pana dr
hab. n. o zdrowiu Ryszarda Plinty, który w imieniu Pani Dziekan prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty wręczył
nagrody zwycięzcom oraz pogratulował wszystkim uczestnikom Turnieju.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje naszego Turnieju dostarczą podobnych wrażeń. Zapraszamy za rok!

/Agata Grzyb
Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego
WNoZ/
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Nagrody Rektora
W dniu 15 grudnia 2014 r. w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nagród
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich za
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu i Wydziału Zdrowia Publicznego.
16 grudnia r. w Katowicach-Ligocie JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki wręczył nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dla nauczycieli
akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

VIII Międzynarodowy Kongres "Optymalizacja leczenia w psychiatrii"
W dniach 11-13 grudnia 2014 r. w Wiśle odbył się VIII Międzynarodowy
Kongres z cyklu „Optymalizacja leczenia w psychiatrii”. Przewodniczącą
Komitetu Naukowego była prof. Irena Krupka-Matuszczyk kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Co warte podkreślenia, po raz pierwszy ogólnopolski kongres
psychiatryczny został połączony z wyjazdowym sympozjum European Psychiatric Association (EPA), dzięki czemu uczestnicy mogli wysłuchać i
nawiązać bezpośredni kontakt z czołówką europejskich psychiatrów.
Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Prof. Peter Falkai (President
of the Council of NPAs) i Prof. Wolfgang Gaebel (President Elect of EPA).
Sesje EPA poświęcone były przede wszystkim szeroko pojętej problematyce schizofrenii, przyszłości europejskiej i polskiej psychiatrii, problemowi
uzależnień i zdrowiu psychicznemu w czasach kryzysu. W otwarciu Konferencji udział wziął Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian
Czyżewski

fot. Medforum

Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej
W dniach 12-14 grudnia 2014 w Katowicach odbyły się Interdyscyplinarne
Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej. Głównym organizatorem
była Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, obchodząca 15-lecie funkcjonowania w strukturach „Szpitala
w Ochojcu”.
Celem konferencji było przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez interdyscyplinarny zespół zgodnie
z wytycznymi Polskiej Szkoły Rehabilitacji, Białej Księgi Medycyny Fizykalnej
i Rehabilitacji w Europie oraz najnowszej wiedzy medycznej. W otwarciu
Spotkania uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk

XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy SIA
W dniu 22 listopada w Katowicach odbył się XVIII Okręgowy
Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Izby Aptekarskiej. Obrady
otworzył, a następnie powitał Delegatów i Gości Zjazdu
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. P. Brukiewicz. W spotkaniu wzięła udział Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Informacja dotycząca pracy w Wigilię
Informuję, iż JM Rektor, uwzględniając określone Zarządzeniami: Nr 68/2014 oraz Nr 69/2014 z dnia
29.05.2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 wakacje zimowe dla studentów i
doktorantów SUM obejmujące dzień 24.12.2014 r., ustalił ten dzień wolnym od pracy dla pracowników
Uczelni.

KIEROWNIK
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
dr n. prawn. Helena Wicher

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział 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

