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Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji
przyznała Panu Prof. dr hab. n. med. Przemysławowi Jałowieckiemu Platynowy Laur w kategorii :
„Nauka i Innowacyjność”.
XXIII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji
to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w
regionie organizowane przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość ta sprowadza na Śląsk najważniejsze postaci ze świata
nauki, kultury, polityki i gospodarki. Finał tegorocznej edycji odbył się 17 stycznia 2015 roku
podczas gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Kolejny raz nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego,
przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury
i medycyny. Najwyższe wyróżnienie, czyli Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Kapituła w tym roku przyznała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisławowi Komorowskiemu. Zebranych gości przywitała Prezydent miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik: „To dziś,
kolejny raz w tej sali, spotykają się ludzie, którzy
nie tylko kochają Śląsk, nie tylko kochają Polskę,

ale wiedzą, jak osiągać sukces. (…) Dlatego
z taką radością czekamy zawsze na ten styczniowy wieczór aby spotkać się z tymi, którzy
nie tylko tworzą tę naszą codzienną rzeczywistość, nie tylko osiągają sukcesy, ale dzielą
się doświadczeniem i pozytywną energią. (…)
Nasze serca są gorące i biją dla Śląska”.
Z kolei Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, w swoim
wystąpieniu podkreślał jaką rolę pełnią wręczane wyróżnienia: „Uroczystość Laurów jest
okazją do pokazania dobra, którego nie brakuje w naszym regionie — województwie śląskim
i opolskim — i pokazania rozmiarów tego dobra”.
Ceremonię zakończył koncert pt. „Cudowny
świat musicalu”. Wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów warszawskiego Teatru ROMA: Edyty Krzemień, Ewy Prus, Łukasza Talika i Damiana
Aleksandra.
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Złoty Laur w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” dla prof. Krzysztofa Strojka.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca, konsultant krajowy w dziedzinie
diabetologii, został uhonorowany Złotym Laurem w kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”.

Prof. Paweł Lampe odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
i ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP Centralnego
Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach został
odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. Paweł Lampe jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w 2002 roku, ukończył także studia
podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia. Wśród
najważniejszych osiągnięć naukowych Pana Profesora można wymienić:
pierwsze w Europie zastosowanie klipsu kompresyjnego w zespoleniach
przewodu pokarmowego, zastosowanie dysektora ultradźwiękowego
w usuwaniu martwicy w ostrym zapaleniu trzustki, czy też zastosowanie
kleju fibrynowego w chirurgii przewodu pokarmowego. Prof. Paweł Lampe jest także autorem licznych publikacji naukowych, członkiem wielu
prestiżowych towarzystw naukowych i redaktorem czasopism medycznych.

Prof. Andrzej Więcek laureatem nagrody Węgierskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek został uhonorowany nagrodą im. Sandora Koranyiego, przyznawaną przez Węgierskie Towarzystwo Nefrologiczne. Nagroda ta, fundowana od 1992 r., upamiętnia postać wybitnego węgierskiego internisty i nefrologa Sandora Koranyiego, który jako pierwszy
wykorzystał metody fizykochemiczne do oceny funkcji nerek.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek jest kierownikiem Katedry i Kliniki
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ERA-EDTA, którego wcześniej był sekretarzem i skarbnikiem,
a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem ponad 600 prac naukowych i ponad 100 rozdziałów
książek oraz współredaktorem 20 książek w dziedzinie nefrologii i hipertensjologii. Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.
Nagroda i medal Koranyiego są przyznawane ekspertom zasłużonym dla
rozwoju węgierskiej nefrologii. Wśród laureatów są m.in. prof. Richet, prof.
Mallick, prof. Massry, prof. Ritz, prof. Eknoyan, prof. Kopple czy ostatnio
prof. London oraz prof. Fine.
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Certyfikat akredytacyjny dla SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach
23 stycznia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach odbyła się uroczystość
wręczenia Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie działalności Lecznictwo Zamknięte. Wynik, jaki
uzyskał Szpital: 91% spełnienia standardów akredytacyjnych,
należy do jednych z wyższych uzyskanych przez jednostkę akredytowaną. Przyznana akredytacja dowodzi wysokiej jakości
świadczeń medycznych gwarantującej poczucie bezpieczeństwa
pacjentów.
Certyfikat wręczyli Jerzy Hennig — Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości oraz Michał Bedlicki — Kierownik Działu Standaryzacji CMJ.
Podczas uroczystości JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki złożył Dyrektorowi SPSKM dr Włodzimierzowi
Dziubdzieli gratulacje z okazji uzyskania certyfikatu i wyrazy uznania za osiągnięty wynik. Za trud i zaangażowanie w procesie starania się o akredytację Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom Szpitala.
W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz SUM: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda,
a także pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście.

Prof. Jerzy Chudek członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki
16 grudnia 2014 r., 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 Wydziału Lekarskiego w Katowicach 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.

Prof. Tomasz Szczepański członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
w Grupie Nauk o Życiu.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa cztery lata, a co dwa
lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu. Nowi członkowie KEJN zostali wyłonieni spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społecznogospodarcze.
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Nominacje profesorskie dla 16 nauczycieli akademickich SUM
Z dumą informujemy, iż 16 nauczycieli akademickich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymało w 2014 roku
tytułu naukowy Profesora nadany przez Prezydenta RP .
Tytuł otrzymali:
Wydział Lekarski w Katowicach



prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii



prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku



prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak, Katedra Farmakologii, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej



prof. dr hab. n. med. Jan Baron, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym



prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii



prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Czecior, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej



prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją



prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska, Katedra i Zakład Patomorfologii



prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej,
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Zakład Chirurgii Stomatologicznej



prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, Katedra Biochemii, Zakład Biochemii Ogólnej



prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Zakład Protetyki Stomatologicznej



prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalny-Kozielska, II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii



prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora, Katedra i Klinika Pediatrii

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej



prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Wydział Nauk o Zdrowiu



prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, Katedra Chorób Wewnętrznych, Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Wydział Zdrowia Publicznego



prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, Katedra Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii Dziecięcej, Klinika Neurochirurgii
Dziecięcej

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany
osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.
W imieniu całej społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nominowanym składamy gratulacje
i wyrazy uznania oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
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Dwa projekty z udziałem SUM otrzymają dofinansowanie w programie StrategMed
(korków). Ograniczeniem tej metody jest fakt, że nie są obecnie na
rynku dostępne okludery dedykowane do leczenia PVL. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie pacjentom i lekarzom dostępu do nowych technologii oraz poprawa skuteczności leczenia.
Produktem będzie innowacyjne urządzenie medyczne które może
poprawić konkurencyjność polskiego przemysłu medycznego.
Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. n. med. Michał Tendera
z III Katedry Kardiologii SUM, wartość projektu wynosi 13 096
399 PLN, a dofinansowanie 10 293 079.

Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych (VALE) oraz Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła
terapeutycznego komórek macierzystych (CIRCULATE) — to
dwa spośród dwunastu projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu Strategmed.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem
pierwszego projektu pt. Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych
(VALE). Celem konsorcjum VALE jest opracowanie oraz walidacja w warunkach modelowania 3D, testów laboratoryjnych
oraz przedklinicznych i klinicznych nowego systemu do dedykowanego leczenia PVL (balon wymiarujący oraz okluder).
Obecnie w leczeniu istotnych PVL stosuje się leczenie operacyjne — obarczone niestety dużym ryzykiem, lub coraz częściej małoinwazyjną przezcewnikową implantację okluderów

Drugi projekt: Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu
sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako
nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych
(CIRCULATE) to program innowacyjnego leczenia chorób układu
sercowo-naczyniowego na podłożu miażdżycy tętnic w oparciu o
allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) izolowane z galarety Whartona (WJMSC) wykorzystujące ich potencjał
immunomodulacyjny, przeciwzapalny i regeneracyjny. Konsorcjum, w skład którego wchodzi SUM, planuje stworzenie allogenicznego banku komórek WJMSC, ich szczegółową charakterystykę przy zastosowaniu metod molekularnych, próby kliniczne z
WJMSC w chorobach sercowo-naczyniowych (zawał serca, niewydolność serca i niedokrwienie kończyn dolnych) oraz ocenę efektów przy zastosowaniu nowatorskiej metody rezonansu magnetycznego (MRI). Liderem projektu Jest Collegium Medicum UJ.
W sumie w konkursie programu StrategMed dofinansowanie w
wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97
ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem
przedsiębiorcy. Wśród 66 pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się 7 kolejnych projektów z udziałem SUM, jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków obecnie nie zostały one rekomendowane do dofinansowania.

Odznaczenie „Wybitny Klinicysta” dla prof. Tomasza Romera
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Romer, wychowanek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, asystent w Zakładzie Patofizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚAM w latach 1956-1959, specjalista endokrynolog przez
wiele lat praktykujący na Śląsku, otrzymał wyróżnienie „Wybitny Klinicysta” (Outstanding
Clinician Award) na europejskim zjeździe endokrynologów w Dublinie.
Odznaczenie to jest wyróżnieniem przyznawanym na wniosek powołanego w tym celu
komitetu Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Endokrynologów (ESPE), po wypełnieniu procedury oceny osiągnięć na polu pracy klinicznej w dziedzinie endokrynologii. Spośród wszystkich zgłoszeń, każdego roku wybierany jest jeden kandydat. Tytuł jest przyznawany na specjalnej sesji na dorocznym posiedzeniu członków Stowarzyszenia. Dotychczas
zostało wyróżnionych 13 klinicystów z 11 krajów europejskich. W roku 2014 po raz pierwszy został odznaczony lekarz z Polski.
Wyróżnienie jest wynikiem osobistych zasług na polu klinicznej medycyny, jest też wyrazem uznania dla środowiska lekarzy pediatrów-endokrynologów polskich, które jest od
wielu lat jest spostrzegane i wysoko cenione w Europie i na świecie.
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I miejsce dla studentek SUM na Ogólnopolskim Sympozjum Eskulap
Pani Marta Kucz i Pani Barbara Łasut — studentki Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
SUM, działające w Kole Naukowym Medigenet przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej SUM, zdobyły I miejsce
na I Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym Eskulap za
prezentację pracy „ Proliferacja komórek glejaka wielopostaciowego poddanych działaniu apigeniny po wyciszeniu
genów AKT3 i PI3KCA”.
Sympozjum odbyło się 6-7 grudnia 2014 r. w Lublinie.

II miejsce dla studentów SUM w X edycji Studenckiej Jesieni Gastrologicznej
Studenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — Pani Magdalena Potempa i Pan Paweł Jonczyk zdobyli
II miejsce w X Studenckiej Jesieni Gastrologicznej organizowanej przez Studenckie
Koło Naukowe Gastrologiczne we Wrocławiu.
Studenci zostali docenieni za pracę pt.: "Analiza stopnia odżywienia oraz charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dzieci szkolnych w mieście Piekary Śląskie", która powstała w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego
przy Zakładzie i Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Opiekunem pracy był dr hab. n.
med. Dariusz Kajdaniuk.

Wyróżnienie dla studenta SUM
Pan Paweł Jonczyk, student kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM zdobył wyróżnienie
na odbywającej się w Lublinie Ogólnopolskiej Konferencji Studentów
i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, za pracę zaprezentowaną w sesji ustnej pt. „Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania
oraz charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród
dzieci szkolnych w wieku od 6 do 10 lat w mieście Piekary Śląskie".
Konferencja została przeprowadzona pod Patronatem Honorowym Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk — Wydziału V Nauk
Medycznych
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Bal karnawałowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2015
Niemal dwustu gości bawiło się w sobotę, 24 stycznia 2015 r. w Hotelu
„Rezydencja” w Piekarach Śląskich na Balu karnawałowym Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tegoroczny Bal wspólnie z JM
Rektorem SUM prof. Przemysławem Jałowieckim zorganizował Dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. Maciej Misiołek.
Bal rozpoczął się o godz. 19.00 i trwał do białego rana. JM Rektor i Pan
Dziekan przywitali przybyłych gości życząc wszystkim doskonałej zabawy.
Jedną z atrakcji wieczoru był efektowny pokaz barmański.

Spotkanie noworoczne z doktorantami
9 stycznia w Sali Senatu odbyło się spotkanie noworoczne władz
Uczelni z doktorantami SUM.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr
hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, kierownicy studiów
podyplomowych, Kierownik Działu ds. Studiów i Studentów mgr
Jolanta Samborska-Kozak, Przewodniczący Samorządu Doktorantów lek. Michał Żorniak, Wiceprzewodniczący: lek. Aleksandra
Antosz i mgr Joanna Frąckiewicz, oraz przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów. Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń i rozmowy o planach na najbliższy rok.

Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
13 stycznia 2015 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM przy ul. Jedności w Sosnowcu odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru Katedralnego „Lutnia” działającego przy Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, pod dyrekcją Ryszarda Młyńczaka.
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Rektorzy śląskich uczelni czytali dla dzieci
Do pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
im. Jana Pawła II w Katowicach, na tydzień przed Świętami
Bożego Narodzenia, dotarł niezwykły zastęp św. Mikołajów,
w gronie którego znaleźli się prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów
i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Robert Talarczyk Dyrektor Teatru Śląskiego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Jacek Filus szef
anteny Polskiego Radia Katowice oraz Grażyna Zielińska Dyrektor regionalny ING Banku Śląskiego.
Goście podarowali dzieciom prezenty w postaci audiobooka
z „Opowieścią Wigilijną” Karola Dickensa, sami również czytali fragmenty książki. Pomysł nagrania płyty ze słuchowiskiem
narodził się w Studenckim Radiu Egida. Młodzi ludzie, z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, postanowili zrobić coś dobrego dla
chorych i cierpiących dzieci — wywołać uśmiech na ich twarzach i sprawić, by choć na chwilę zapomniały o problemach,
z którymi się zmagają. Zaproszenie do projektu przyjęły znane i cenione postaci z regionu, reprezentanci m.in. świata
nauki, kultury, polityki, jak prof. Jerzy Buzek, Piotr Uszok, czy
Renata Przemyk. Przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego
oraz ING Banku Śląskiego powstała unikatowa płyta
w świątecznym klimacie. Łącznie, do 12 śląskich placówek,
w tym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Domu Dziecka Tęcza trafiło 1500 egzemplarzy opowiadania.
Foto: TV UŚ

Miś pod Szpitalną Choinkę - podsumowanie
W grudniu 2014 w ramach projektu Miś
pod Szpitalną Choinkę IFMSA-Poland oddziałowi Śląsk udało się zebrać 10 tysięcy
złotych. Za zebrane pieniądze studenci
kupili zabawki: misie, flamastry, książeczki i grzechotki oraz słodycze, które trafiły
do 550 dzieci.
Prezenty te, rozdawane przez Świętego
Mikołaja i jego pomocników: aniołki, diabełki, renifery, śnieżynki oraz elfy pozwoliły
wywołać uśmiech na twarzach małych
pacjentów, spędzających święta w śląskich szpitalach. Dzięki zaangażowaniu
członków IFMSA-Poland oddział Śląsk w
tym roku prezenty dotarły do najmłodszych pacjentów w 8 szpitalach i jednym
hospicjum. Były to:
- SPSK nr 6 SUM w Katowicach GCZD im.
Jana Pawła II

- Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i
Onkologii w Katowicach
- Centrum Pediatrii w Sosnowcu
- Chorzowskie Centrum Pediatrii
i Onkologii
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu
- SPSK nr 1 im. prof. S. Szyszko w
Zabrzu SUM
- Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
- Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu
- Hospicjum Cordis w Katowicach
W akcję zaangażowało się ponad 60
studentów.
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Obrady Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych
W dniu 16 stycznia 2015 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM, w którym wziął udział JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat stworzenia dodatkowej puli miejsc
specjalizacyjnych poza istniejącymi miejscami szkoleniowymi
dla etatowych pracowników uczelni medycznych.
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Posiedzenie Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia
22 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się nadzwyczajne wspólne posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze
Zdrowia z Senacką Komisją Zdrowia poświęcone uchwalonej
przez Sejm RP ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych lub edukacyjnych oraz znaczeniu niekomercyjnych badań klinicznych. W spotkaniu wziął udział m.in.
Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Stypendia dla śląskich studentów

Rozmowy o współpracy
29 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w
Katowicach. Z przedstawicielami władz Uniwersytetu Rolniczego spotkali się: Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik i kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej dr hab. n. med. Jarosław
Jerzy Barski. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja zainicjował powstanie w 2010 r. Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, w skład którego wchodzą: Ośrodek Studiów Weterynaryjnych oraz Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, w ramach którego zostały wybudowane i wyposażone specjalistyczne pomieszczenia pozwalające na prowadzenie badań z zakresu transplantacji, leczenia eksperymentalnego, implantacji oraz wykorzystania biostruktur i komórek macierzystych.

Koncert Noworoczny w DMiT w Zabrzu
4 stycznia br. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się Koncert Noworoczny, w którym uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą
Sławomira Chrzanowskiego przygotowała z tej okazji koncert
zatytułowany „Gala musicalu i operetki”. Goście usłyszeli najpiękniejsze utwory z najpopularniejszych musicali i operetek w
wykonaniu zabrzańskich filharmoników, którym towarzyszyli
soliści - Iwona Hossa, Tadeusz Szlenkier i Tomasz Rak. Widowisko ubarwiły popisy tancerzy: Mileny Burchardt, Zofii
Czechlewskiej, Artura Liszki i Piotra Cegiełkowskiego.

15 studentów z woj. śląskiego, w tym jedna studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odebrało 19 grudnia 2014 r. w Katowicach stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Wspiera on studentów z niezamożnych rodzin,
osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. W uroczystości
wręczenia stypendiów uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Przewodniczący rady fundacji Zygmunt Łukaszczyk dziękował
darczyńcom, którzy — jak mówił — realizują w ten sposób misję
odpowiedzialności biznesu za ciągłość kształcenia przyszłych
kadr. Zaznaczył, że praktycznie 100 proc. zebranych środków
jest przeznaczanych na stypendia — osoby zaangażowane w
pracę Funduszu to wolontariusze.
Zgodnie z regulaminem o pomoc ze środków Funduszu mogą
się ubiegać studenci studiów wyższych zameldowani w województwie śląskim, którzy osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5 i nie ukończyli 24
roku życia, a dochód na jedną osobę w ich rodzinie nie może
przekroczył 870 zł brutto.
W obecnej edycji przyznano 14 stypendiów finansowych,
a jedna osoba otrzymała komputer, fundowany od kilku edycji
przez wdowę po założycielu fundacji Dorotę PodlodowskąGraczyńską. Łączna wartość wsparcia to tym razem ok. 29 tys.
zł.
Śląski Fundusz Stypendialny powstał w styczniu 2001 r. z inicjatywy nieżyjącego już senatora Adama Graczyńskiego. Jest
zasilany przez śląskie firmy, przedsiębiorstwa i uczelnie.
W dotychczasowych 27 edycjach wsparcie otrzymało ponad
760 osób, którym wypłacono łącznie ponad 1 mln 290 tys. zł.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl
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Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć?
Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Nowe bazy w bibliotece
Uprzejmie informujemy o dwóch nowych elektronicznych źródłach informacji w zbiorach Biblioteki SUM.
I. Pakiet polskich książek elektronicznych na platformie IBUK Libra.
http://libra.ibuk.pl/
Pakiet zawiera wiele z podstawowych książek niezbędnych studentom i kadrze nauczającej.
Spis tytułów dostępny jest na stronie Biblioteki SUM http://biblioteka.sum.edu.pl/images/pdf/ibuk%20lista.pdf
II. Bates’ Visual Guide to Physical Examination
http://batesvisualguide.com/
Jest to doskonały przewodnik dla praktykujących lekarzy i studentów przygotowujących się do egzaminów.
Obejmuje 18 części zawierających materiały wideo prezentujące praktyczne umiejętności kliniczne z uwzględnieniem technik badania „od stóp do głów” oraz technik badania skoncentrowanych na poszczególnych układach. Stanowi doskonałe uzupełnienie wersji
drukowanych przewodnika Bates'a.
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/

Kurs „Kończyna dolna — chirurgia ortopedyczna”
20-21 marca oraz 27-28 marca 2015 r. w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM odbędzie się kurs pt. „Kończyna dolna — chirurgia
ortopedyczna” podnoszący kwalifikacje lekarzy ortopedów w małoinwazyjnej chirurgii ortopedycznej. Kurs odbędzie się z czynnym udziałem kierownika ww. Katedry — prof. dr hab. n.
med. Grzegorza Bajora, pod kierownictwem naukowym dr n. med. Juliusza Deca ze „SportKliniki” w Żorach i jest akredytowany przez Śląską Izbę Lekarską.
Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Sekcja Reumoortopedii PTOiTr
IFMSA-POLAND
Organizator:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
Współorganizator:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM
Realizator:
Sport-Klinika w Żorach
Partner:
Smith and Nephew

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni -Od pomysłów do publikacji
7-8 maja 2015 r. w Opolu odbędzie się konferencja z cyklu Jak pisać prace
naukowe? Gdzie publikować?
W programie: wykłady wybitnych prelegentów, w tym m.in. prof. Christosa
Lionisa z Grecji, dr Jose Manuela Lopez-Abuina z Hiszpanii, prof. Dana Orena
z Yale University, USA, dr Andrzeja Szpakowa z Białorusi, goście z Niemiec,
Rosji, Ukrainy i Kanady, wykłady, okrągły stół, debata, dyskusje i specjalistyczne warsztaty dla piszących prace naukowe, przygotowujących dorobek
naukowy do oceny, wydających czasopisma naukowe oraz zarządzających
informacją w środowisku nauki i nie tylko.

Wybrane uchwały i zarządzenia

Uchwała Nr 8/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.12.2010 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
sprawie wprowadzenia „Zasad wnioskowania i podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej
na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu
potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” z późn. zm.

Uchwała Nr 7/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 71/2008 z dnia 27.02.2008 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
sprawie zasad oceny realizacji prac statutowych i własnych z późn. zm.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 15.01.2015 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie:
zasad zakupu, przekazywania i sprzedaży materiałów promujących Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zarządzenie Nr 186/2014 z dnia 17.12.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. w sprawie:
wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zarządzenie Nr 157/2014 z dnia 14.11.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie:
wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

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

