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Zgoda Senatu SUM na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum

Ważne tematy:

Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Spółka z o.o.

● Senat SUM za przekształceniem szpitali
● Spotkanie ws. centrów
symulacji

25 marca 2015 roku Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przyjął uchwałę,
w której wyraził zgodę na przekształcenie Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w spółkę kapitałową — spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodę Senatu poprzedziła wnikliwa analiza planowanych działań
uwzględniająca zasadność merytoryczną, finansową i formalno-prawną:

● Nowi konsultanci krajowi

I. W aspekcie formalno-prawnym prowadzone działania znajdują oparcie w obowiązujących przepisach prawa, tj. art. 69 i nast. ustawy, statuujących możliwość przekształcenia publicznych
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.
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Stosownie do art. 75 ustawy o działalności leczniczej, przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna,
dokonuje rektor. Zważywszy jednak, iż działanie w tym zakresie obejmuje również kwestie majątkowe o wartości przekraczającej równowartość w zł kwoty 250.000 euro netto, podjęcie przez
Senat uchwały w trybie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 38 ust. 2 pkt. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest
niezbędne. Podjęta przez Senat uchwała stanowi podstawę do skierowania do Ministra Skarbu
Państwa wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie aktywami trwałymi poprzez przekazanie
ich do podmiotu leczniczego SUM prowadzonego w formie spółki kapitałowej.
II. W ramach kryterium merytorycznego kierowano się przede wszystkim kwestią istotną dla
pacjentów tj. uzyskaniem zwiększonej dostępności do świadczeń medycznych oraz ich kompleksowego charakteru. Efektem przekształcenia ww. szpitali ma być m.in. zwiększenie dostępności
do udzielanych świadczeń medycznych, w tym wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych, wzrost kompleksowości usług i zapewnienie ciągłości procesu diagnostycznego i/lub terapeutycznego oraz w pełni kompleksowe leczenie pacjentów, w tym onkologicznych, w ramach
jednego ośrodka.

Leczenie chorych będzie odbywać się od wstępnej i pogłębionej diagnostyki, poprzez wielozakresowe leczenie operacyjne, po radioterapię i chemioterapię i późniejszą opiekę ambulatoryjną. Dzięki połączeniu możliwe będzie spełnienie wymogów czasowych tzw.
„szybkiej ścieżki onkologicznej”. Połączony potencjał diagnostyczny (pracownie, aparatura i sprzęt medyczny), wysokiej klasy specjaliści, jeden interdyscyplinarny zespół tzw. „Konsylium” będą służyły kompleksowemu leczeniu pacjenta onkologicznego w ramach jednego ośrodka.
Dodatkowo szpital zyska możliwość wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych, w tym nierealizowanych w innych ośrodkach, na
które dziś występuje zapotrzebowanie społeczne.
Konsolidacja obu Placówek oznacza także pozytywny efekt dla prowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształcenia i procesu naukowo-badawczego. Przy realizacji przez Uczelnię ustawowego obowiązku w zakresie kształcenia przed – i podyplomowego w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych, zwiększenie liczby pacjentów oraz ilości i rodzaju wykonywanych procedur medycznych i diagnostycznych umożliwi wielodyscyplinarną, pogłębioną dydaktykę, szczególnie w zakresie wdrażania nowych standardów nauczania z zakresu onkologii. W konsekwencji powstanie duży, interdyscyplinarny ośrodek akademicki oferujący studentom optymalne warunki kształcenia, a kadrze naukowej wysokospecjalistyczną bazę służącą realizacji projektów
badawczych.
III. W zakresie zasadności finansowej planowanego projektu uznano, że przekształcenie powinno przynieść wymierne korzyści ekonomiczne poprzez podniesienie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych, racjonalizację kosztów stałych i zmiennych działalności medycznej i pozamedycznej, oraz możliwość wykonywania odpłatnych świadczeń zdrowotnych i
uzyskanie dodatkowych środków finansowych z realizacji usług komercyjnych.
Za dodatkową korzyść przekształcenia ww. Szpitali w spółkę kapitałową uznać należy zwiększoną wiarygodność kredytową oraz większą możliwość korzystania z instrumentów finansowych właściwych dla sfery podmiotów niepublicznych, w tym lokowanie wolnych
środków finansowych poprzez nabywanie akcji, udziałów innych spółek, zaciąganie pożyczek i kredytów dedykowanych wszystkim podmiotom komercyjnego rynku usług.
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Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i uczelni medycznych
W dniu 19.03.2015 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach gościł
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz wszystkich uczelni medycznych. Spotkanie, które odbyło się w Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej, poświęcone było planom budowy centrów symulacji w ramach funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.
Spotkanie otworzył JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki. Następnie Pani Małgorzata Zadorożna — Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia przedstawiła
informację na temat możliwości finansowania programów rozwojowych
uczelni zawierających utworzenie lub rozwój centrów symulacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Kolejnymi
punktami spotkania były dyskusja panelowa, której przewodniczyła
Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, oraz spotkanie grupy roboczej poświęcone możliwościom współpracy międzyuczelnianej w ramach powstającej sieci centrów symulacji. Goście mieli również możliwość zapoznania się z możliwościami dydaktycznymi oferowanymi przez CDiSM SUM.

Nowi konsultanci krajowi
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał nowych konsultantów krajowych,
wśród których znalazło się dwóch pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W dziedzinie chirurgii dziecięcej nowym konsultantem krajowym został prof. dr
hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego SUM w Katowicach.
Główne kierunki prowadzonych przez Pana Profesora badań to: chirurgia noworodka i niemowlęcia (rozpoznawanie i leczenie wad wrodzonych i chorób zapoczątkowane pracami dotyczącymi leczenia wad przewodu pokarmowego, powłok brzusznych, układu moczowego i zaburzeń funkcji jelit), traumatologia dziecięca, choroba Hirschsprunga
i wiele innych.
W 1999 r. przebywał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Richmond — po powrocie jako pierwszy w Polsce wprowadził
nową, opartą na całkowicie innych zasadach metodę operacji klatki piersiowej lejkowatej.
Konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii dziecięcej została dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, kierownik Kliniki Pediatrii
i Neurologii Wieku Rozwojowego Wydział Lekarskiego SUM w Katowicach. Szczególne zainteresowania Pani Docent to: padaczka
wieku rozwojowego i zaburzenia neurorozwojowe, zwłaszcza zaburzenia postrzegania i reagowania na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło Przewodniczącym-Elektem Sekcji Elektrokardiologii
Nieinwazyjnej i Telemedycyny
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału
Lekarskiego SUM w Katowicach został wybrany Przewodniczącym —
Elektem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego na lata 2017-2019.
Wybór nastąpił podczas XXI Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbyła się w dniach 4-7 marca 2015 r. w Zakopanem,
w czasie Walnego Zgromadzenia Członków.
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Prof. Krystyna Olczyk członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej
Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powołał Panią prof. dr hab. n. med.
Krystynę Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM na członka Rady
ds. Polityki Senioralnej.
Rada ds. Polityki Senioralnej jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej odpowiadającym za tworzenie polityki senioralnej w formule partycypacyjnej. Do stałego udziału w pracach Rady zostali zaproszeni przedstawiciele centralnych organów administracji publicznej, jak również przedstawiciele
organizacji jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora, organizacji
naukowych oraz eksperci. Adresatami działań Rady ds. Polityki Senioralnej są
nie tylko ludzie starsi, ale i młodsze pokolenia przygotowywane do życia w społeczeństwie otwartym dla wszystkich grup wiekowych, respektujących specyfikę
wszystkich faz życia.

Prof. Andrzej Więcek zaproszony przez Uniwersytet w Hong Kongu jako Visiting Professor
W dniach 3-7 lutego 2015 r., prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik
Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezydent Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ERA-EDTA, przebywał z wizytą w Chinach na zaproszenie Uniwersytetu w Hong Kongu jako Visiting Professor.
Podczas swojego pobytu Profesor odwiedził szpital i ośrodek dializ, gdzie
zapoznał się z organizacją leczenia, prowadzeniem dokumentacji medycznej
i systemem informatycznym placówek. Wziął również udział w konferencji
studenckich kół naukowych, podczas której oceniał przedstawione przez
studentów wyniki badań, a także wygłosił wykład dla lekarzy pt. „Otyłość jako
problem w chorobach nerek i nadciśnieniu tętniczym”. Wizyta prof. Andrzeja
Więcka otwiera możliwości przyszłej współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem w Hong Kongu.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Aleksandra Sieronia
Prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej.
Nagrodę wręczono podczas odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie XXII „Giełdy Wynalazków”, podczas której zaprezentowano ok. 130 projektów nagrodzonych na ubiegłorocznych międzynarodowych wystawach wynalazczości.
Prof. Aleksander Sieroń w 2014 r. został laureatem najważniejszej nagrody 63.
Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014 – Grand Prix jury Eureka and Innova 2014 za najlepszy europejski wynalazek. Jest to nowatorskie urządzenie OXYBARIA S — unikalne, do tej
pory nigdy nie zastosowane, połączenie jednoczasowego działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu i ozonu na otwartą, zwłaszcza przewlekłą ranę. Umożliwia to
uzyskanie zwiększonego stężenia tlenu w tkance czyli lepsze gojenie przy równoczesnym wykorzystaniu bakteriobójczego działania ozonu, co sprzyja utrzymaniu
czystości bakteriologicznej rany, czyli także wpływa na jej lepsze gojenie.
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Nominacja profesorska dla dr hab. Mirosława Markiewicza
Postanowieniem z dnia 17 lutego br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Mirosławowi Markiewiczowi.
Profesor jest pracownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału
Lekarskiego SUM w Katowicach.
Od 1999 r. jest koordynatorem SUM jako ośrodka przeszczepowego akredytowanego w amerykańskim Narodowym Programie Dawców Szpiku (NMDP). Od 2004 r. kieruje odcinkiem
allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych, a od 2006 r. dodatkowo Pracownią
Inżynierii Szpiku i Banku Komórek. Opracował założenia doskonalenia procedur przeszczepiania szpiku oraz komórek krwiotwórczych dla Narodowego Programu Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej — PolGRAFT. Wykonał pierwsze w Polsce udane przeszczepienia szpiku od
dawcy niespokrewnionego u chorych z nocną napadową hemoglobinurią.
Dorobek naukowy prof. M. Markiewicza obejmuje 76 publikacji: 63 prace oryginalne, 5 prac
poglądowych, 2 prace kazuistyczne, 2 publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism,
3 rozdziały w podręcznikach („New advances in stem cell transplantation”, „Innovations in
stem cell transplantation”, „Podstawy hematologii. Podręcznik dla studentów”, red. S. KyrczKrzemień, 2010). Jest autorem „Przewodnika dla pacjentów po transplantacji szpiku kostnego”, współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji „Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku”.
( tekst na podstawie: CDDMiF, autor biogramu: Joanna Miozga)

Prof. Tadeusz F. Krzemiński powołany do oceny wniosków HORIZON 2020
Już po raz drugi z rzędu prof. dr hab. n. med. Tadeusz F. Krzemiński, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, został wybrany przez Europejską
Komisję do oceny międzynarodowych wniosków o finansowanie kilkuletnich badań naukowych.
W latach 2012-2013 oceniał granty w ramach programu FP7” HEALTH2013-INNOVATION-1 na obydwu poziomach (1st and 2nd stages), które
obejmowały następujące zakresy tematyczne:
1) Discovery research to reveal novel targets for cardiovascular disease
treatment,
2) Comparative effectiveness research of existing technologies for prevention, diagnosis and treatment of cardiovascular diseases,
3) Optimising lifestyle interactions in the prevention and treatment of cardiovascular disease across the lifespan.
Natomiast w 2014-2015 został powołany do oceny wniosków w programie HORIZON 2020 Health, Demographic Change and Wellbeing Call” Personalising health and care (1st stage and 2nd stages).

Prof. Krystyna Olczyk Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej
Pani Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, powołana przez Ministra Zdrowia na Członka Rady Naukowej
Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki, została wybrana na
funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Gremium. Tę zaszczytną funkcję
będzie pełniła podczas pięcioletniej kadencji, obejmującej lata 2014-2019.
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Uroczysta Promocja Doktorska na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej 13.03.2015
13 marca br. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej SUM odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 19 doktorom i 7 doktorom habilitowanym.
W uroczystości udział wzięli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Poseł na
Sejm RP Ewa Malik, Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta, Poseł
na Sejm RP Waldemar Andzel, w imieniu Posła na Sejm
RP Witolda Klepacza — Pan Mirosław Stroiński, Senator RP
Bogusław Śmigielski, I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Mateusz Rykała, Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji Zbigniew Byszewski, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Katowicach dr Piotr Brukiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o
Ziemi UŚ prof. dr hab. Adam Idziak, ks. dr Marcelin Pietryja z Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów, przedstawiciele władz Wydziałów SUM, Promotorzy, Członkowie Rady
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Promowani i ich bliscy.
Uroczystość promocji doktorskiej otworzył Pan Dziekan prof.
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, który powitał przybyłych
gości oraz pogratulował Promowanym i podziękował Promotorom, że dzieląc się swoją wiedzą pomogli kandydatom
w uzyskaniu zaszczytnej godności akademickiej.
Następnie głos zabrali JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki i Pani Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, którzy złożyli życzenia nowo promowanym i życzyli dalszych sukcesów
zawodowych.

Pan Dziekan odczytał tekst przysięgi doktorskiej, a następnie Promotorzy przeprowadzili uroczystą promocję doktorską i wręczyli
dyplomy.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:
Dr hab. n. med. Joanna Musialik
Dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
Dr hab. n. farm. Iwona Głowacka
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Dr hab. n. farm. Piotr Tomaszewski
Dr hab. n. farm. Marta Michalska
Dr hab. n. med. Jolanta Bratosiewicz-Wąsik

Zespół z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zwycięzcą
SUMWARS 2015
Zespół w składzie Piotr Pawłowski, Marek Dryżałowski, Seweryn Król, Dawid Marciniak z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zdobył I miejsce
w tegorocznych Zawodach Symulacyjnych SUMWARS. II miejsce również przypadło
w udziale zespołowi z WLZ: Danielowi Okrucie, Justynie Musiał, Edycie Nowak
i Klaudii Oleszko. III miejsce zajęli reprezentanci Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Jakub Słoka, Paulina Sobczyk, Katarzyna Rybczyk i Barbara Kucharska.
Drużyny musiały zmierzyć się z trzema zadaniami.
Pierwsze odbywało się w strefie przedszpitalnej: Narciarz stracił przytomność podczas zjazdu ze stoku, przewrócił się i doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Zadaniem zespołu było zaopatrzenie poszkodowanego na miejscu zdarzenia, rozpoznanie hipoglikemii i wykonanie intubacji.
W drugim zadaniu drużyna musiała rozpoznać objawy podwyższonego ciśnienia
śródczaszkowego i ocenić świadomość według skali Glasgow u pacjenta przywiezionego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po wypadku na stoku. W trakcie trwania zadania drugi pacjent przebywający na SORze ( z powodu bólu w klatce piersiowej) stracił przytomność. Zespół musiał rozpoznać zadławienie, usunąć ciało obce
i wdrożyć resuscytację krążeniowo-oddechową.
Trzecie zadanie wszystkie drużyny wykonywały równocześnie, na zasadzie sztafety.
Liczyła się zarówno prawidłowość, jak i czas wykonania kolejnych zadań: wykonanie
intubacji, zaopatrzenie chirurgiczne rany, ocena powierzchni oparzenia, wykonanie
dwunastoodprowadzeniowego EKG.
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Ponad tysiąc osób wzięło udział w „Dniu Kobiet ze zdrowiem”
Porady ekspertów z zakresu zdrowia i urody, możliwość
wykonania badań profilaktycznych, a dla relaksu masaż
i spotkanie z książką — te i wiele innych atrakcji przygotowano dla kobiet i ich rodzin podczas odbywającego się 6
marca na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach
„Dnia kobiet ze zdrowiem” zorganizowanego przez: Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urząd Miasta Katowice.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk, Kanclerz
SUM dr Bernadeta Kuraszewska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Barbara
Daniel, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej katowickiego
magistratu Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Kierownik referatu
ds. PFRON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Przeniosło, Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Jan Zieliński,
Poseł na Sejm RP dr Jerzy Ziętek, Dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum Okulistyki i Onkologii dr Dariusz Jorg, Władze Wydziału
Nauk o Zdrowiu oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr hab. Ryszard Plinta.
Organizatorzy zapewnili bogaty program warsztatów dotyczących m.in. nauki samobadania piersi, oceny wad postawy u
dzieci, analizy parametrów: ciśnienia tętniczego krwi, glukozy
we krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej, oceny wskaźnika BMI,
profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa, oceny stanu psychicznego, wczesnego rozpoznawania depresji, technik relaksacji, aktywności fizycznej i wiele innych. Przez cały dzień Panie
mogły skorzystać m.in. z porad ginekologa i endokrynologa,
lekarza specjalisty z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, kardiologa, kardiologa dziecięcego, pediatry alergologa,
chirurga, lekarza specjalisty medycyny estetycznej, położnej,
pielęgniarki i fizjoterapeuty. Była to także doskonała okazja do
zrobienia badań profilaktycznych m.in. mammografii, cytologii
czy pomiaru glukozy.
Można było wziąć również udział w bezpłatnych konsultacjach
dietetyka, a dla odprężenia skorzystać z masaży, spróbować
swoich umiejętności w projektowaniu własnej biżuterii i zasięgnąć rad stylisty, wizażysty, kosmetyczki, stylisty fryzur czy braffiterki. To już druga edycja „Dnia kobiet ze zdrowiem”. Wzięło
w niej udział ponad tysiąc osób.
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Śląski Uniwersytet Medyczny czwarty w University Ranking by Academic Performance
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął 4 miejsce
wśród polskich uczelni i 509 na świecie w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu według rankingu University Ranking by Academic Performance (URAP).
Ranking opracowano w Instytucie Informatyki Middle East
Technical University w Turcji. Obejmuje on 2000 uczelni wyższych z całego świata. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzony został ranking jednostek szkolnictwa wyższego aż w 23
dziedzinach naukowych.
Ranking ten jest w całości oparty na obiektywnych danych
pozyskanych ze źródeł bibliometrycznych:

kacji (CPP — średnia liczba cytowań przypadająca na publikację) w odniesieniu do światowego współczynnika CPP w 23 dziedzinach w latach 2011-2013.

Artykuły — miara aktywności naukowej na podstawie artykułów opublikowanych w latach 2010-2012 i indeksowanych w
bazie Web of Science.

Citation Impact Total (CIT) — jest miarą wpływu prac badawczych
z uwzględnieniem współczynnika cytowań do ilości publikacji w
odniesieniu do światowego współczynnika CPP w 23 dziedzinach w latach 2011-2013.

Cytowalność — jest miarą wpływu prac badawczych na podstawie liczby cytowań uzyskanych w latach 2010-2012 w artykułach opublikowanych w latach 2010-2012 i indeksowanych w
bazie Web of Science.

Współpraca międzynarodowa — dane dotyczą współpracy międzynarodowej w oparciu o całkowitą liczbę publikacji dokonanych we współpracy z zagranicznymi uczelniami na podstawie
InCities z lat 2010-2012.

Article Impact Total (AIT) — jest miarą produktywności naukowej z uwzględnieniem współczynnika cytowań do ilości publi-

Otwarcie wyremontowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Szpitalu
Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu
W dniu 29 stycznia 2015 roku Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w
Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n.
farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok oraz Prodziekan WZP w Bytomiu
SUM prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem uczestniczyli w uroczystości otwarcia nowo wyremontowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
Na bazie tego Oddziału funkcjonuje Katedra i Oddział Kliniczny Chorób
Wewnętrznych SUM WZP w Bytomiu. Kierownikiem Katedry jest prof. dr
hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń.
40-łóżkowy Oddział został wyremontowany z budżetu państwa i budżetu
miasta oraz środków własnych szpitala. Wymienione zostały instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, zainstalowano wentylację i klimatyzację. Oddział wzbogacił się również w nową aparaturę wysokospecjalistyczną
do diagnostyki i leczenia pacjentów. Wyremontowano także salę dydaktyczną dla potrzeb studentów SUM. Pracownicy Katedry i Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych realizują zajęcia dla studentów na kierunkach: zdrowie publiczne i dietetyka.
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Srebrny medal na XII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu
Zespół badawczy dr inż. Grolik podczas wystawy zaprezentował całkowicie innowacyjny, wykazujący zdolność do pełnej biodegradacji
materiał polimerowy pełniący funkcję podłoża komórkowego (z ang.
scaffold) w procesie hodowli komórek niezróżnicowanych
(macierzystych) nabłonka rogówki. Membrana polimerowa wraz z
wyhodowanymi w środowisku in vitro komórkami stanowi swego
rodzaju implant przeznaczony do rekonstrukcji powierzchni rogówki.
Nośnik ten naszywany za pomocą nici nylonowych do twardówki w
ściśle określonym czasie ulega degradacji pozostawiając wyhodowany arkusz komórkowy na powierzchni oka pozwalając na jej regenerację. Dotąd tego typu hodowle prowadzono na błonie owodniowej
oraz żelu fibrynowym — materiałach relatywnie drogich, wymagających oraz stosunkowo trudno dostępnych.

Dr inż. Maria Grolik wraz z zespołem badawczym (Maria Grolik,
lek. Bogumił Wowra, dr. n. med. Dariusz Dobrowolski, prof.
Krzysztof Szczubiałka, prof. Maria Nowakowska, prof. Edward
Wylęgała) zdobyła srebrny medal podczas odbywającej się w
dniach 15-18 października 2014 XII Międzynarodowej Wystawy
Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu (Chorwacja). Medal przyznano za „Membrany polimerowe do zastosowań w okulistycznej chirurgii”
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA, organizowana
jest przez Towarzystwo Chorwackich Wynalazców i należy do
większych europejskich imprez tego typu. Ostatnia edycja zgromadziła 300 wynalazków z 15 krajów świata. Honorowy Patronat nad polską prezentacją wynalazków i innowacyjnych technologii opracowanych w instytucjach sfery nauki objęło Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Rada Głównej Instytutów Badawczych, Fundacja "Kobiety Nauki
— Polska Sieć Kobiet Nauki". Partnerem ekspozycji był Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu.

Grupa badawcza pracuje nad podłożami opartymi na naturalnych
polimerach m. in. chitozanie i kolagenie. Chitozan to biodegradowalny, nietoksyczny, o doskonałych właściwościach sorpcyjnych polisacharyd pozyskiwany z pancerzyków skorupiaków morskich. Jest
biologicznie obojętny oraz stabilny w środowisku naturalnym. Cechuje się właściwościami przeciwgrzybiczymi oraz antybakteryjnymi.
Jako polikation wykazuje powinowactwo do substancji naładowanych ujemnie oraz do powierzchni błon komórkowych, co czyni go
idealnym substytutem błon podstawnych. Wprowadzenie do blendy
chitozanowej kolagenu — bioresorbowalnego i cechującego się niewielką immunogennością białka strukturalnego w postaci kolagenu
pozwala na wzbogacenie ubogiego w składniki białkowe podłoża, co
korzystnie wpływa na proces namnażania komórkowego, a jednocześnie, dzięki fibrynalnej budowie kolagenu, wzmocnienie mechaniczne rusztowań chitozanowych.
Uzyskane dotychczas wyniki sugerują, że podłoże polimerowe jest
poważnym kandydatem do zabiegów rekonstuujących powierzchnię
gałki ocznej. Otrzymane rusztowanie wykazuje właściwości fizykochemiczne zbliżone do właściwości macierzy międzykomórkowej,
dzięki czemu charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością. Dodatkowo prosta, jednoetapowa synteza membran z niedrogich
i łatwo dostępnych materiałów istotnie skraca czas oraz koszt wytworzenia nośnika komórkowego, czyniąc je tanim i skutecznym
zamiennikiem błony owodniowej.
/tekst i zdj.: Dr inż. Maria Grolik, Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu/

Nowe wynalazki w dziedzinie protetyki
Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa wynalazki, które powstały przy udziale prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego, Prodziekana
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, kierownika Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego SUM.
Pierwszy patent dotyczy przyrządu do pomiaru podatności błony śluzowej jamy ustnej. Do najczęściej spotykanych rozwiązań protez
zębowych należą protezy przenoszące obciążenie zwarciowe bezpośrednio na błonę śluzową jamy ustnej. Są to zarówno protezy całkowite jak i częściowe. W wielu przypadkach powodzenie leczenia zależy od uwzględnienia podatności błony śluzowej /resiliencji/ w obrębie przylegającym bezpośrednio do protez. Jest to szczególnie istotne gdy mamy do czynienia z protezami podpartymi jednocześnie
na zębach własnych lub filarach implantologicznych oraz błonie śluzowej. Niedostosowanie cech konstrukcyjnych protezy do zróżnicowanych charakterystyk odkształceniowo-siłowych stref podparcia może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji nośnej protezy.
Drugi opatentowany wynalazek to urządzenie do przesiewowych badań stopnia rozdrobnienia pokarmu przeznaczone do oceny efektywności narządu żucia i jakości przygotowania składników pokarmowych do dalszego procesu trawiennego. Testy tego typu mają
szczególne znaczenie dla określenia skuteczności przywracania sprawności mechanicznej łuków zębowych metodami stomatologii
odtwórczej i protetyki.
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Nareszcie powstało Polskie Towarzystwo Krioterapii
W dniu 19.02.2015 w Klinice i Katedrze Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu odbyło się
zgromadzenie założycielskie Polskiego Towarzystwa Krioterapii
z inicjatywy Prof. Aleksandra Sieronia.
Klinika kierowana przez Profesora Sieronia jest niezwykle aktywna na polu krioterapii. To właśnie w Bytomiu powstały trzy
monografie obejmujące zagadnienia krioterapii, w tym również jedna w języku angielskim, cieszące się dużym uznaniem. Klinika bierze także aktywny udział w badaniach eksperymentalnych i klinicznych. W bytomskiej Klinice powstały
liczne publikacje naukowe, a także prace doktorskie oraz
rozprawa habilitacyjna z tego zakresu. Docenieniem całokształtu działalności Kliniki w tej dziedzinie jest zapraszanie
jej pracowników do prowadzenia sesji i wygłaszania wykładów
na liczących się zjazdach krajowych i międzynarodowych.
Konieczność powołania Polskiego Towarzystwa Krioterapii
wynikała z potrzeby konsolidacji osób zajmującymi się temperaturami kriogenicznymi. Polska jest światowym liderem m.in.
w zakresie budowy kriokomór oraz badań podstawowych i
klinicznych w tym zakresie. Można więc stwierdzić, że krioterapia to nasza polska specjalność. Na Zachodzie, poza Niemcami, krioterapii uczą się od Polaków. Od niedawna zaczęto ją
stosować w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech oraz Wielkiej
Brytanii. Najczęściej kriokomory instalowane w tych krajach
produkowane są właśnie w Polsce.
W zgromadzeniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Krioterapii wzięli udział zarówno wybitni specjaliści z zakresu wykorzystania niskich temperatur w medycynie, jak również młodzi
naukowcy zainteresowani tą tematyką.
W trakcie zebrania powołano Polskie Towarzystwo Krioterapii z
siedzibą w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu.
Na zebraniu dokonano również wyboru członków Zarządu
Głównego. Prezesem Zarządu Głównego została docent Aga-

Dzień Kariery w Zabrzu
25 lutego 2015 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu zorganizowany został Dzień Kariery. Spotkanie miało na celu pomoc
uczniom w wyborze dalszej drogi edukacji.
Wśród prezentujących się podczas Dnia Kariery szkół wyższych był
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się wykład pt. „Nowotwory głowy i szyi”,
przedstawiony przez Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym SUM prof. Macieja Misiołka.
Bogatą ofertę Wydziału Zdrowia Publicznego przedstawił dr Grzegorz Dziubanek z Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP SUM. W
Dniu Kariery wzięli udział również pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni, którzy prezentowali ofertę Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i odpowiadali na liczne
pytania uczniów.

ta Stanek (SUM), Wiceprezesem prof. Anna Skrzek (Akademia
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sekretarzem dr Armand
Cholewka (Uniwersytet Śląski), Skarbnikiem mgr Grzegorz Onik
(SUM), a członkami Zarządu Głównego: prof. Aleksander Sieroń
(SUM), docent Karolina Sieroń-Słotny (SUM) oraz dr Joanna Bauer (Politechnika Wrocławska). Członkami Komisji Rewizyjnej
zostali wybrani: prof. Zofia Drzazga (przewodnicząca, UŚ), prof.
Grzegorz Cieślar (SUM) prof. Halina Podbielska (Politechnika
Wrocławska), dr Agnieszka Piotrowska (Politechnika Wrocławska), mgr Katarzyna Knapik (sekretarz, SUM).
Celem głównym Polskiego Towarzystwa Krioterapii jest dążenie
do zrzeszenia lekarzy, fizjoterapeutów, fizyków, inżynierów oraz
innych osób zajmujących się zawodowo oraz zainteresowanych
zagadnieniami z zakresu krioterapii. Ponadto Towarzystwo stawia sobie za cel upowszechnianie wśród członków najnowszych
zdobyczy nauki z zakresu kriotechniki i krioterapii, podnoszenie
poziomu umiejętności zawodowych oraz zachęcanie członków
do prowadzenia pracy naukowej, w tym inicjowanie i wspieranie
wieloośrodkowych badań naukowych oraz organizowanie współpracy w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Istotnym
elementem działalności Towarzystwa będzie również współpraca
naukowa z europejskimi i światowymi organizacjami naukowymi
zajmującymi się zastosowaniem temperatur kriogenicznych w
medycynie, organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz kursów szkoleniowych, a także propagowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu krioterapii wśród przedstawicieli innych specjalności medycznych i pacjentów, m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa
Krioterapii proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 41-902 Bytom
ul. Batorego 15, tel/faks: 32 7861630, e-mail: astanek@tlen.pl
/Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii
Dr hab. n.med. Agata Stanek/
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XI Konferencja naukowo-szkoleniowa PTFarm i SUM
29 stycznia 2015 r., w sali audytoryjnej nowego kampusu
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8, odbyła się XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla studentów VI roku kierunku
farmacja odbywających sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptekach oraz ich opiekunów — farmaceutów będących
pracownikami aptek. Już po raz drugi konferencja ta została
zorganizowana przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego (PTFarm) w Katowicach wspólnie z władzami dziekańskimi Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej SUM. W tegorocznej konferencji wzięło udział około 200 osób, w tym stażyści, opiekunowie stażystów, nauczyciele akademiccy oraz seniorzy farmacji zrzeszeni
w Klubie Seniora działającym przy katowickim oddziale
PTFarm. Władze dziekańskie WFzOML w Sosnowcu reprezentowały: Pani Prodziekan ds. Studentów prof. dr hab. n. med.
Zdzisława Kondera-Anasz oraz Pani Prodziekan prof. dr hab. n.
med. Krystyna Trzepietowska-Stępień.
W organizacji konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu
Oddziału PTFarm w Katowicach: dr n. biol. Grażyna Janikowska (wiceprezes ZO PTFarm), dr n. chem. Małgorzata Dołowy
(sekretarz ZO PTFarm), dr n. farm. Piotr Brukiewicz (skarbnik
ZO PTFarm), dr n. farm. Lucyna Bułaś, dr hab. n. farm. Paweł
Olczyk, dr n. med. Agnieszka-Jura Półtorak oraz mgr farm.
Teresa Witoszyńska.
Konferencję prowadziła dr n. przyr. Kaziemiera Klementys —
koordynator sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla
studentów VI roku kierunku farmacja, a równocześnie Prezes
katowickiego oddziału PTFarm.
Głównym celem konferencji było zapoznanie studentów z rolą i
zadaniami instytucji i organizacji, z którymi będą współpracować po ukończeniu stażu i podjęciu pracy zawodowej. Do
udziału w konferencji zaproszono Prezesa Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej w Katowicach — dr n. farm. Piotra Brukiewicza,
Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ — mgr farm. Grzegorza Zagórnego, Zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego — mgr farm. Zofię Gardecką oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej — dr n. farm. Lucynę Bułaś.
Konferencję uświetnił wykład nt. „Opiaty w terapii bólu", prof.
dr hab. n. med. Hanny Misiołek, konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej WLZ SUM. Wykład wzbudził wielkie zainteresowaniem ze strony licznie zgromadzonych
uczestników, czego wyrazem była żywa dyskusja poprowadzona przez dr K. Klementys.
Pani prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz złożyła
serdeczne podziękowania farmaceutom pracującym w aptekach, którzy pełnią obowiązki opiekunów studenckich praktyk
zawodowych za pracę i trud włożony w realizację programu
praktyki i zaapelowała do studentów o właściwe wykorzystanie
przez nich czasu spędzonego w aptece i korzystanie z cennych
uwag i wskazówek swoich opiekunów.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ — mgr farm. Grzegorz Zagórny przedstawił
w informację o „Najczęstszych błędach w realizacji recept lekarskich”. Wykład ten stanowił swoisty przewodnik dla młodych farmaceutów i wskazywał jak poprawnie realizować recepty. W burzliwej
dyskusji uczestniczyło wielu stażystów, którzy bardzo chętnie dzielili
się własnymi doświadczeniami zdobytymi podczas praktyk i chcieli je
skonfrontować z fachową opinią pana Naczelnika.
Kolejnym prelegentem była z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego — mgr farm. Zofia Gardecka. Pani Inspektor,
w prelekcji pt. „Ustawowe zadania Inspekcji Farmaceutycznej" przybliżyła uczestniczącym w zebraniu stażystom nie tylko cele i zadania
Inspekcji Farmaceutycznej, ale również uszczegółowiła Zasady Dobrej Praktyki Aptekarskiej.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej dr n. farm
Lucyna Bułaś przedstawiała zasady uczestnictwa farmaceutów
w szkoleniach ciągłych i specjalizacyjnych. Poinformowała stażystów, że po ukończeniu studiów i uzyskaniu prawa wykonywania
zawodu farmaceuty, od nowego roku kalendarzowego będą musieli
uczestniczyć w szkoleniach ciągłych. Zaznaczyła, że z dniem
02.08.2014r Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM otrzymał po raz trzeci akredytację Ministra Zdrowia
do prowadzenia specjalizacji z farmacji aptecznej i tym samym do
prowadzenia szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Prezes ŚIA ORA w Katowicach dr n. farm. Piotr Brukiewicz, na podstawie Ustawy o Izbach Aptekarskich, nakreślił „Rolę i zadania samorządu aptekarskiego”, a także omówił bieżącą działalność Śląskiej Izby Aptekarskiej.
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach dr n. przyr. Kazimiera Klementys przybliżyła zebranym założenia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
a także omówiła najbliższe plany działania Oddziału na płaszczyźnie
naukowo-szkoleniowej.

/przesłano przez: dr Kazimiera Klementys, skróty: redakcja/
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Sukces studentów i doktorantów SUM na Konferencji Naukowej
Tygiel 2015
21-22 marca br. w Lublinie odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015, podczas
której studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu: Pani Magdalena Potempa i Pan Paweł Jonczyk
zaprezentowali swoje prace.
Najlepszą pracą podczas sesji pt. "Badania nad chorobami nowotworowymi" okazała się praca Magdaleny
Potempy pt. "Molekularny obraz raka płuca". Współautorami pracy byli: Paweł Jonczyk oraz opiekun pracy —
dr n. med. Marzena Zalewska-Ziob. Praca powstała
w ramach SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.
Wyróżnienie na Konferencji zdobył Paweł Jonczyk za
pracę „Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywności
fizycznej wśród dzieci szkół podstawowych w wieku 613 lat w mieście Piekary Śląskie”, która powstała w
ramach działalności STN przy Katedrze Patofizjologii i
Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, przy udziale
Magdaleny Potempy, pod opieką dr hab. n. med. Dariusza Kajdaniuka.
Dodatkowo Magdalena Potempa zaprezentowała pracę, która powstała w ramach SKN przy Katedrze i
Oddziale Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM pt. "Przydatność
oceny autofluorescencyjnej podjęta podczas badania
endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego we wstępnej ocenie guzów dwunastnicy". Współ-

autorem był Paweł Jonczyk. Opiekunami pracy jak i współautorami
byli także prof. dr hab. n. med. dr
h. c. Aleksander Sieroń oraz dr n.
med. Wojciech Latos.
Ostatnią z prezentowanych była
praca pt. "Migotanie przedsionków
— arytmia coraz częściej występująca i coraz lepiej leczona", która powstała w ramach działalności SKN
Kardiologii Inwazyjnej przy III Katedrze i Oddziale Kardiologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca.
W obradach VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2015
uczestniczyły także czynnie słuchaczki studium doktoranckiego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach lek. Monika Sarnat-Kucharczyk oraz lek. Ewa
Kurzak, których opiekunem naukowym jest prof. dr hab. n. med. Ewa
Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry Okulistyki Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Na Konferencji zostały przedstawione następujące prace, które powstały w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach:
- „Zastosowanie mikroperymetrii oraz badania poczuci kontrastu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej” (lek. Monika SarnatKucharczyk; prof. Ewa Mrukwa-Kominek; lek. Ewa Kurzak )
- „Metoda sieciowania włókien kolagenowych w terapii schorzeń rogówki” (lek. Ewa Kurzak; lek. Piotr Kucharzewski; prof. Ewa MrukwaKominek).

Studenci SUM zwycięzcami Zawodów Ratownictwa Pediatrycznego w Poznaniu
Zespół studentów z Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu w składzie: Kinga Słabosz, Marek Dryżałowski, Piotr Pawłowski i Seweryn Król, zdobył I miejsce na odbywających się w ramach III Ogólnopolskiej Akademii Pediatrycznej zawodach pod hasłem „Ratujcie nasze dziecko”.
Scenariusze, z którymi musiały się zmierzyć poszczególne zespoły
to m.in.: wstrząs anafilaktyczny u 8-letniego dziecka, krwiak opłucnej i wstrząs hipowolemiczny u 10-latka, napadowy częstoskurcz
nadkomorowy oraz złamanie miednicy przebiegające ze wstrząsem
hipowolemicznym.
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I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym”
27 marca br. w Zabrzu-Rokitnicy w Katedrze Dietetyki Wydziału Zdrowia
Publicznego SUM odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym” zorganizowana przez Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Gości przywitała
Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok. W imieniu władz SUM Konferencję otworzyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk. Wykład
plenarny wygłosił prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, kierownik Kliniki
Neurochirurgii Dziecięcej WZP SUM.
Konferencja podzielona była na dwie sesje tematyczne:



dietetyki i żywienia: (żywienie człowieka, dietoprofilaktyka, promocja zdrowia, edukacja żywieniowa).



zdrowia publicznego: (zdrowie publiczne w dobie globalizacji, organizacja systemu zdrowotnego wobec starzenia się społeczeństw,
środowiskowe uwarunkowania zdrowia, organizacja i zarządzanie
systemem ochrony zdrowia, epidemiologia chorób przewlekłych).

II Konferencja Onkologiczna im. Łukasza Modliborskiego
14 marca br. w auli Śląskiej Izby Lekarskiej już po raz drugi została zorganizowana Ogólnopolska Studencka Konferencja Onkologiczna Studentów i Młodych Lekarzy poświęcona pamięci Łukasza Modliborskiego. Był On studentem
III roku kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, kiedy rozpoznano u niego Esthesioneuroblastoma. Jest to bardzo rzadki nowotwór wywodzący się z komórek
nabłonka węchowego. Pierwszymi objawami choroby są zazwyczaj katar
i zaburzenia węchu lub powiększające się węzły chłonne, które niestety w
większości przypadków świadczą o przerzutach. U Łukasza pojawiły się już na
przełomie stycznia i lutego a chorobę zdiagnozowano w maju, dopiero po tym,
jak węzły chłonne zniekształciły mu szyję.
Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na to, że nawet błahe objawy mogą
wskazywać na rozwijający się proces nowotworowy i nigdy nie należy ich lekceważyć.
W imieniu władz SUM, w otwarciu Konferencji uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: kierownik Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach: Profesor dr
hab. n. med. Iwona Niedzielska, lek. dent. Dorota Łyko oraz Członkowie Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Chirurgii CzaszkowoSzczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym SUM.
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V Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
14 marca br. w Katowicach w auli im. prof. W. Zahorskiego odbyła się V Konferencja Sekcji Wad
Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Konferencja jest organizowana przez Zarząd Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK; Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są: dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
(Przewodnicząca Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK), prof. dr
hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca), prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Kierownik I
Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca), prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytut
Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II), prof. dr hab.
n. med. Lesław Szydłowski (Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II).
V Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK to spotkanie multidyscyplinarne, w którym uczestniczą nie tylko kardiolodzy i kardiochirurdzy, ale także interniści i lekarze rodzinni oraz ginekolodzy, którzy w swojej codziennej praktyce mogą stykać się z tą grupą chorych. Tegoroczne spotkanie poświęcone było najtrudniejszej grupie pacjentów. Wykłady dotyczyły
między innymi diagnostyki i leczenia dorosłych po operacji Tetralogii Fallota, przełożenia wielkich naczyń, diagnostyki i leczenia
chorych z sercem jednokomorowym.
Wykładowcami podczas V Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK byli członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządów Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz najwybitniejsi kardiolodzy, kardiochirurdzy i specjaliści z dziedzin pokrewnych z całej Polski. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
/źródło: http://www.guch.ptkardio.pl/

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach
28 marca br. w katowickim Domu Lekarza odbył się XXXV
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach połączony z obchodami jubileuszu 80-lecia utworzenia Śląskiej Izby Lekarskiej. Z
tej okazji Rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Stanisław Nicieja wygłosił okolicznościowy wykład dotyczący roli
Kresów w kształtowaniu śląskiego środowiska lekarskiego.
W części oficjalnej Zjazdu Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, podsumował
miniony rok działalności samorządu. W swoim wystąpieniu
Prezes szczególnie podkreślał konieczność obrony godności
zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówił także o roli i znaczeniu samorządu lekarskiego: „Samorząd lekarski z należytą starannością i odpowiedzialnością, nawiązując do dorobku swoich założycieli i poprzedników, od ćwierćwiecza sumiennie wypełnia ustawowe zadania przekazane przez Państwo, ale nie może wyręczać władzy publicznej w jej podstawowych funkcjach i zadaniach. Decydenci nie mogą uciekać
od odpowiedzialności przerzucając ją, różnymi metodami,
na barki lekarzy i powierzonych ich opiece chorych.” - zaznaczał dr Kozakiewicz.
W uroczystej części Zjazdu udział wzięli m.in.: Beata Małecka-Libera – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Poseł
na Sejm, Jerzy Ziętek — Poseł na Sejm, Halina Bieda – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele samorządów zawodowych i okręgowych rad lekarskich. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Pięcioro lekarzy, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, zostało wyróżnionych wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz odznaką
wojewódzką. W trakcie Zjazdu wręczono również Srebrne Odznaczenia ŚIL „Zasłużony dla Lekarzy — Pro Medico, Medale ŚIL,
wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” oraz Medale za
Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne. Najwyższym wyróżnieniem
śląskiego samorządu lekarskiego „Wawrzynem Lekarskim” został uhonorowany prof. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, wybitny stomatolog, naukowiec i pedagog specjalizujący się w dziedzinie protetyki.
Prof. Bronisław Kłaptocz był studentem pierwszego rocznika
Śląskiej Akademii Medycznej, który rozpoczął naukę w 1948 r.
Jako student III roku stomatologii został asystentem w Katedrze
i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, a w 1967 kierownikiem.
W ŚAM pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in.: Prorektora
ds. rozwoju (1982-1984), Dziekana Wydziału Lekarskiego w
Zabrzu (1975-1981), Prodziekana Wydziału Lekarskiego w Zabrzu (1972-1975), Pełnomocnika Rektora ds. organizacji Wydz.
Lekarskiego w Zabrzu (1975).
/źródło: www.izba-lekarska.org.pl, CDDMiF /
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Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych
W dniach 26-28 marca br., odbyło się kolejne spotkanie KRAUM, w
którym uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat kosztów kształcenia dotyczących roku VI dla kierunku lekarskiego i roku V dla kierunku lekarsko-dentystycznego (z uwzględnieniem zmniejszenia
liczebności grup studentów do 3 osób), prac związanych z realizacją Centrów Innowacyjnej Edukacji Medycznej, przywrócenia obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych oraz kierowników aptek szpitalnych, a także na temat
akademickości uniwersytetów medycznych.

Przedstawiciele English Division
w Wydziałowym Samorządzie Studenckim
Samorząd Studencki Wydziału Lekarskiego w Katowicach podjął decyzje o powołaniu doraźnej Komisji WSS WLK ds. Studentów Anglojęzycznych. W jej skład weszło 12 przedstawicieli:



Firas Al Saedi– przewodniczący Komisji



Thusaanth Sivapathasundaram—z-ca przewodniczącego



Marcos De Andrare—członek Komisji



Naji Elamin—członek Komisji



Wael Jebril—członek Komisji



Rahul Salhotra– członek Komisji



Manna Ahmed– członek Komisji



Davinder Samra– członek Komisji



Johan Veres– członek Komisji



Hasan Kaskhol—członek Komisji



Monaf Hadad– członek Komisji



Waleed Eid—członek Komisji

Spotkanie w Monachium
W dniach 19-21 marca Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz mgr
Michał Henke z Działu Karier Studenckich i Promocji
Uczelni przebywali z wizytą w Monachium. Celem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami uczelni, które
wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach organizowały Szkoły Letnie dla studentów. W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technicznego w Monachium — Prof. Henningsen, Dyrektor Centrum Edukacji Medycznej TUM —
Prof. Pascal Berberat oraz z Uniwersytetu w Nicei —
Professor Pedeutour. Podczas spotkania omówiono możliwości nowych form współpracy między uczelniami.

XII Zjazd Kolegium Medycyny
Laboratoryjnej
W dniach 15-17 stycznia 2015 r. w Krakowie dobył się XII
Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, niezależnego i elitarnego Stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów i samodzielnych pracowników nauki wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano nowe Władze Stowarzyszenia. Wśród nich
znaleźli się również nauczyciele akademiccy SUM. Członkiem Rady Zarządu została Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM.
Przewodniczącym Grupy Roboczej Mikrobiologii został dr
hab. n. med. prof. nadzw. SUM Tomasz J. Wąsik, kierownik
Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii WFzOML w
Sosnowcu. Funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej Biochemii Klinicznej/Diagnostyki Laboratoryjnej objęła dr hab.
n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, kierownik Studium
Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Prof. dr hab. n.
med. Bogdan Mazur, pracownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, został członkiem Komisji
Rewizyjnej Kolegium.

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa
Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż.
Krzysztofowi Kluszczyńskiemu

11 lutego br. w Kielcach, odbyło się uroczyste nadanie
tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej
Profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu. W uroczystości
wziął udział Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Jan Duława.
Profesor Krzysztof Kluszczyński to wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika
oraz automatyka i robotyka; w specjalnościach: maszyny
elektryczne, mechatronika.
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Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac
w Wydziałowym
Samorządzie
Studenckim
Magisterskich
absolwentów
kierunku
farmacja
W dniu 27 stycznia 2015 r., w Warszawie, w siedzibie Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, odbył się
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku farmacja.
Konkursowi i obradom jury przewodniczyła Prof. dr hab. n.med.
Krystyna Olczyk, jako Opiekun Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wiceprezes Towarzystwa. W skład Jury Konkursu weszli Profesorowie z Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych Białegostoku, Łodzi, Warszawy i Sosnowca,
Na Konkurs napłynęło 10 prac, po jednej z każdego z Wydziałów
Farmaceutycznych w Polsce.
Drugie miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich zajęła absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w
Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Pani mgr Natalia Krajewska, która pod kierunkiem Prodziekan
Wydziału, Pani prof. dr hab. Krystyny Trzepietowskiej-Stępień,
kierownika Katedry Analizy Instrumentalnej, wykonała swoją
pracę magisterską, noszącą tytuł: „Opracowanie metody oznaczania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mleku techniką chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas”.
Laureaci trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali nagrodą
pieniężną i wydawnictwami książkowymi, ufundowanymi przez
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Naukową Fundację
Polpharmy, która po raz 10 wsparła Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w organizacji Konkursu. Laureaci Konkursu otrzymają także okolicznościowe Dyplomy Fundacji podczas uroczystej Gali wręczania grantów zwycięzcom organizowanych przez
Fundację konkursów naukowych.

Jubileuszowe Międzynarodowe Zimowe
Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
W dniach 27-29 stycznia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyła się X
Jubileuszowa Edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw
w Ratownictwie Medycznym. Uroczystości zakończenia Mistrzostw towarzyszyło spotkanie uzgodnieniowe, dotyczące
opracowania „Wytycznych organizacji i zarządzania badaniami
w miejscu opieki nad pacjentem (POCT)”, w którym uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk.

Spotkanie w MNiSW
18 lutego br, w Warszawie odbyła się konferencja z inicjatywy
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny KolarskiejBobińskiej oraz Przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych prof. Macieja Zabela poświęcona propozycjom zmian
w systemie oceny jednostek naukowych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr
hab. n. med. Jan Duława.

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów
WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
6 marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im.
Św. Barbary w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów szpitalnych: Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego; Nefrologii oraz Reumatologii. Władze SUM podczas uroczystości reprezentował
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Konferencja Polskich Zespołów
Sercowych TAVI
W dniach 19-20 lutego 2015 roku w Katowicach odbyła
się Konferencja Zespołów Sercowych TAVI .
THT Poland (TAVI Heart Team Poland) to organizowana od
2014 roku międzynarodowa konferencja poświęcona
przedstawionemu zagadnieniu TAVI. Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz edukacja członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie nowych rozwiązań w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie kardiologii inwazyjnej i
kardiochirurgii.
Program drugiej edycji Konferencji THT Poland w Katowicach obejmował sesje tematyczne dla szerokiej grupy specjalistów: kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, anestezjologów, radiologów, echokardiografistów oraz pielęgniarek i techników. W imieniu władz SUM w Konferencji
uczestniczył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan
Duława

Posiedzenie Rady Naukowej przy MZ
24 lutego br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Spotkanie było kontynuacją
spotkania z dnia 22 stycznia poświęconego znaczeniu
niekomercyjnych badań klinicznych w dynamicznym rozwoju nauki oraz medycyny i farmacji. Podczas posiedzenia plenarnego dyskutowano również na temat zmian do
projektu ustawy o zdrowiu publicznym, współczesnej
antykoncepcji doraźnej oraz funduszach strukturalnych
na ochronę zdrowia w latach 2014-2020. W obu spotkaniach uczestniczył Prorektor ds. nauki SUM prof. dr hab.
n. med. Jan Duława.
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Zaproszenie do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Tym razem Biblioteka Główna SUM zaprasza do odwiedzenia portalu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym od początku 2015 r.
prezentowane są cyfrowe wersje książek, czasopism i kartotek faktograficznych dotyczących historii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz dziejów medycyny na Górnym Śląsku pochodzące ze zbiorów Biblioteki Głównej naszej Uczelni.
Szczególnie polecamy następujące e-zasoby:
– monografie poświęcone naszym profesorom: Józefowi Gasińskiemu, Witoldowi Niepołomskiemu, Leszkowi Giecowi, Franciszkowi Kokotowi, Zbigniewowi Stanisławowi Hermanowi oraz działalności Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy ŚAM w
latach 1958–1988. Wraz z innymi biografiami i monografiami książki te tworzą komplet publikacji z serii Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, opracowanych i wydanych przez Biblioteką Główną SUM;
– katalog starych druków medycznych w bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyńskiego, wydany w latach 80. XX w. w niskim nakładzie, a prezentujący spis piśmiennictwa branżowego;
– sześć publikacji jubileuszowych poświęconych ŚAM/SUM (od 10-lecia do 40-lecia), podsumowujących ówczesny stan i dorobek naukowo-dydaktyczny naszej uczelni;
– unikalne numery uczelnianego pisma „Śląski Medyk” z lat 1954–1956, zawierające informacje źródłowe i faktograficzne,
zdjęcia oraz dodatki naukowe;
– przegląd fiszek zebranych w „Kartotekę zasobów archiwalnych dotyczących lecznictwa na Górnym Śląsku” i „Kartotekę rzeczową na temat lecznictwa na Górnym Śląsku”, prezentujące wynik kwerendy w archiwach oraz książkach i czasopismach.
Aby wyszukać wszystkie nasze zdigitalizowane zbiory należy w wyszukiwarce Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl)
wybrać którąś z naszych publikacji, np. „Śląski Medyk”, a potem w opisie tej gazety kliknąć na nazwę naszej uczelni w kategorii
„Lokalizacja oryginału”.
Prace dotyczące selekcji, opisu i zamieszczenia zbiorów wykonali bibliotekarze Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej, zaś digitalizację przeprowadziła firma GB Soft z Zabrza. Fundusze na ten cel pozyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na działalność upowszechniającą naukę.
W przyszłości — kiedy powstanie biblioteka cyfrowa naszej uczelni — wszystkie te pozycje będą też dostępne bezpośrednio na
stronie www Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Życzymy Państwu interesującej e-lektury.
Mgr Joanna Miozga
Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteki Głównej SUM

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+
Zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i
kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór.
Więcej informacji na stronie kariera.sum.edu.pl
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The EQUATOR Network - Enhancing the QUAlity and Transparency
Of health Research
The EQUATOR Network jest organizacją zrzeszającą naukowców, redaktorów czasopism medycznych, recenzentów, osoby tworzące wytyczne dotyczące sprawozdawczości, instytucje finansujące badania i innych współpracowników zainteresowanych poprawą jakości publikacji naukowych i samych badań.
The EQUATOR Network jest międzynarodową inicjatywą, która ma na celu poprawę niezawodności i wiarygodności literatury naukowej publikowanej w dziedzinie nauk o zdrowiu, poprzez promowanie przejrzystych i precyzyjnych sposobów raportowania wyników oraz szersze wykorzystanie rzetelnych i zharmonizowanych wytycznych dotyczących sprawozdawczości. Istnieje możliwość
bezpłatnego dostępu do biblioteki, zawierającej aktualny zbiór wytycznych i dokumentów związanych ze sprawozdawczością,
w celu raportowania badań w dziedzinie nauk o zdrowiu, zdrowiu publicznym i medycynie klinicznej.
System biblioteczny obejmuje następujące kategorie wyszukiwania: 1) rodzaj badania (eksperymentalne, obserwacyjne, jakościowe, mieszane, diagnostyczne, oceny niezawodności, poprawy jakości, oceny ekonomicznej, przedkliniczne na zwierzętach,
meta-analizy), 2) obszary kliniczne (np.: alergia, genetyka, onkologia, zdrowie publiczne, urologia), 3) sekcje raportu (np.: abstrakt, dane, ryciny, materiał i metody, wyniki).
Zasoby organizacji obejmują także wytyczne dotyczące: tworzenia i prezentacji publikacji naukowych (tzw. scientific writing),
współpracy z podmiotami finansującymi badania, dobrej praktyki klinicznej (Good Medical Practice 2013), badań sponsorowanych oraz modułów umożliwiających w sposób interaktywny planowanie, prowadzenie, raportowanie badań wraz z aspektami
etycznymi, przeglądem artykułów naukowych i opisem metod komunikacji z mediami. Odnośniki do najistotniejszych wytycznych
(Guidelines) znajdą Państwo na głównej stronie (między innymi STROBE — badania obserwacyjne w epidemiologii, SQUIRE —
poprawa jakości w ochronie zdrowia, CARE — raportowanie przypadków klinicznych).
Strona dostępu do projektu: www.equator-network.org/
Instrukcja (deklaracja) CONSORT 2010: zaktualizowane wytyczne dla raportów opisujących randomizowane badania kliniczne z
grupą kontrolną: http://www.consort-statement.org
/dr hab. n. o zdr. inż. Aleksander Owczarek
Kierownik Zakładu Statystyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE
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II Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
Samorząd

Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Samorząd Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z Naczelną Radą Adwokacką oraz Śląską Izbą Lekarską w Katowicach,
mają zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej edycji Śląskiej Konferencji MedycznoPrawnej, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 na terenie kampusu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 18.
Celem tegorocznego spotkania jest zaprezentowanie stanowisk i wymiana poglądów
reprezentantów świata medycyny i prawa m.in. w zakresie opiniowania w sprawach
błędów medycznych, etyki w zawodzie lekarza i adwokata, a także transplantologii
oraz problematyki z zakresu różnicowania płci z punktu widzenia lekarza i prawnika
oraz finansowania świadczeń medycznych.
Do udziału w Konferencji zaproszono znakomitych Gości, w tym Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Panią Aleksandrę Skowronek, Panią Ewę Momot Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu znanych Uczonych.
Wykład Inauguracyjny wygłosi Profesor Piotr Kruszyński, wykładowca na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert specjalizujący się w postępowaniu karnym.
Dla chętnych Uczestników Konferencji zostaną przeprowadzone w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego warsztaty z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, z podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz z symulacji medycznej. Zainteresowani Goście będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Katedry
i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, która m.in. realizuje działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n med. Przemysław Jałowiecki i JM Rektor UŚ prof. dr
hab. Wiesław Banyś.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału jest wypełnienie (online)
do dnia 15 kwietnia 2015 r. formularza zgłoszeniowego.
Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.
W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Informacja o braku
wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/
https://www.facebook.com/lekarzeprawnicy
PATRONI MEDIALNI:

WSPOMNIENIE
W wieku 93 lat zmarła dr med. Felicja Pietraszek
Lekarz, Nauczyciel, Przyjaciel chorych. Wieloletni Nauczyciel Akademicki w Klinice Chorób Wewnętrznych
i Zawodowych Śląskiej Akademii Medycznej.
Była prekursorem nowoczesnej diabetologii. Twórcą i wieloletnim Kierownikiem Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu. Wychowawcą wielu pokoleń lekarzy i lekarzy diabetologów. Otworzyła nową epokę w leczeniu cukrzycy. Pokazywała swoim uczniom jak pomagać choremu. Uczyła, aby nie zamykać się w dogmatach, a z drugiej strony nie iść ślepo za modą, ale sięgać
po metody, które przynoszą pacjentom wymierną korzyść. Na zawsze pozostanie we wdzięcznej
pamięci swoich wychowanków.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Śląskie Centrum Chorób Serca
Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

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

