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24 kwietnia odbyła się II Śląska Konferencja
Medyczno-Prawna zorganizowana przez Samorządy Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Naczelną Radą Adwokacką oraz Śląską Izbą Lekarską. W konferencji wzięli udział światowej klasy prelegenci,
doświadczeni specjaliści oraz młodzi adepci
sztuki medycznej i prawniczej.
Tematyka obejmowała aktualne problemy
z pogranicza medycyny i prawa. Celem tegorocznego spotkania było 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, finansowania świadczeń medycznych oraz
problematyki z zakresu różnicowania płci z
punktu widzenia lekarza i prawnika.
Konferencję rozpoczęły wystąpienia JM Rektora
SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z
Gospodarką prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka,
Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacka Kozakiewicza i Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Grzegorza Kopcia.
Następnie JM Rektor SUM prof. Przemysław
Jałowiecki powitał gościa specjalnego konferencji — prof. dr hab. n. med. Władysława Nasiłowskiego, nestora śląskiej medycyny sądowej i
doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, który w tym roku
obchodzi jubileusz 90-tych urodzin. Składając
Profesorowi życzenia w imieniu całej społeczno-

Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się główna część konferencji prowadzona przez Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystynę Olczyk oraz Przewodniczącego Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Romana Kusza.
Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Piotr
Kruszyński, wykładowca na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
ekspert specjalizujący się w postępowaniu
karnym.

Spojrzenie prawnika i medyka sądowego na
dowód opinii biegłego lekarza w sprawach
błędu medycznego przedstawili prof. dr hab.
Kazimierz Zgryzek — kierownik Katedry Prawa Karnego i Procesowego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach i dr hab. n. med.
Czesław Chowaniec — kierownik Katedry i
Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii
Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w
Katowicach SUM.
O problemach prawno-medycznych w transplantologii dyskutowali: prof. dr hab. n. med.
Marian Zembala — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM,
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w
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Zabrzu i konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, dr
hab. n. med. Grzegorz Budziński — konsultant wojewódzki w
dziedzinie transplantologii klinicznej, dr hab. n. med. Teresa
Nieszporek z Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i
Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM, dr n. med. Jarosław Wilk — koordynator transplantacyjny Poltransplant oraz dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof.
nadzw. UŚ z Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu
Śląskiego. Moderatorem dyskusji był Prorektor ds. Nauki
SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył problemu odpowiedzialności podmiotów tworzących służbę zdrowia w związku z niedofinansowaniem
działalności szpitali. Zagadnienia te, z punktu widzenia przedstawicieli podmiotów tworzących oraz zarządzających placówkami leczniczymi, przedstawili: mgr Aleksandra Skowronek — Wicemarszałek Województwa Śląskiego, dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska —
Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
dr n. med. Dariusz Jorg — Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii oraz p.o. Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył problemu zaburzenia różnicowania płci z medycznego i prawnego punktu widzenia. Dyskusję poprowadziła prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta, konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W dyskusji wzięli
udział: dr hab. Magdalena Habdas prof. nadzw.UŚ z Katedry
Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Uniwersytetu Śląskiego, mec. Katarzyna Palka-Bartoszek —
Sekretarz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach,
dr hab. n. med. Aneta Gawlik z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, dr hab. n. med. Tomasz Koszutski —konsultant
krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej, dr hab. n. med.
Agnieszka Drosdzol-Cop z Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr n. med. Grzegorz Kudela —konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dziecięcej.

Po części konferencyjnej odbyła się część praktyczna: pokaz akcji
ratunkowej, warsztaty BLS z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzone przez instruktorów American Heart Association, warsztaty z symulacji medycznej prowadzone przez trenerów
symulacji CDISM, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku oraz prezentacja Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM.

Wykład dotyczący etyki w zawodzie prawnika i lekarza przedstawili adw. Roman Kusz — Przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej Naczelnej Rady
Adwokackiej oraz dr hab. n. med. Jarosław Markowski —
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżniony certyfikatem Uberrima Fide
Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela i serwis Plagiat.pl
już po raz ósmy przyznały wyróżnienia uczelniom i wydziałom, które w sposób wzorcowy wprowadziły procedury antyplagiatowe.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się
wśród 12 uczelni w kraju wyróżnionych certyfikatem Uberrima Fide. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 20
kwietnia w Warszawie podczas konferencji „Dobre praktyki
ochrony praw autorskich — analiza funkcjonujących procedur i nowe wymagania prawne”.
Warunkiem otrzymania certyfikatu Uberrima Fide jest przejście audytu procedur antyplagiatowych przeprowadzanego
przez ekspertów Fundacji Fresnela. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach po raz kolejny pomyślnie przeszedł
certyfikację, potwierdzając tym samym spełnienie najwyższych standardów związanych z ochroną własności intelektualnej.
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VII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach


udziału Szpitali Klinicznych SUM w tzw. „transgranicznej
opiece zdrowotnej”.

Corocznie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza
gości, którzy profesjonalnie związani są z obszarem ochrony
zdrowia i poprzez znajomość tej dziedziny życia społecznego
służyć mogą swoim doświadczeniem zawodowym w rozwiązywaniu szeregu problemów natury formalno-prawnej, organizacyjnej, jak również ekonomicznej.
W bieżącym roku gośćmi Konferencji, zaproszonymi przez
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach byli:
Pan Piotr Litwa — Wojewoda Śląski,
W bieżącym roku odbyła się kolejna — VII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Miejscem jej organizacji był Hotel Natura Residence
w Siewierzu, który poprzez urokliwe położenie i dogodną infrastrukturę stwarza optymalne warunki do prowadzenia obrad.
Motywem przewodnim tych cyklicznie odbywających się spotkań
jest wsparcie działań kierowników poszczególnych Szpitali Klinicznych SUM poprzez m.in. omawianie złożonych i trudnych
zagadnień dotyczących funkcjonowania na lokalnym/
regionalnym rynku usług medycznych publicznych podmiotów
leczniczych, wzajemna wymiana doświadczeń oraz wytyczanie
wspólnych strategii działania. Tegoroczne obrady poświęcone
były m.in. omówieniu:




Pan Ireneusz Ryszkiel — Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach,
Pan Grzegorz Hudzik — Dyrektor Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach,
dr hab. Michał Kania — Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy w
Ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska — kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM

dr n. ekonom. Magdalena Syrkiewicz-Świtała — adiunkt w Zakłainnowacyjnych rozwiązań w zakresie realizowanej działal- dzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału
Zdrowia Publicznego SUM.
ności leczniczej,
koncepcji utworzenia sieci Szpitali Klinicznych SUM
w procesie wielodyscyplinarnego leczenia pacjentów,

/mgr Zofia Huczek
Kierownik Działu ds. Ochrony Zdrowia SUM/

Wizyta komisji akredytacyjnej stanu Nowy Jork
W dniach 12-17 kwietnia Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
odwiedzili członkowie komisji akredytacyjnej stanu Nowy Jork. Podczas wizyty goście spotkali się m.in. z Władzami Uczelni, pracownikami i studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach, a także zapoznali się z programami nauczania i wyposażeniem jednostek Uczelni.
Goście odwiedzili również szpitale kliniczne SUM oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Przyznanie akredytacji umożliwi studentom SUM odbywanie rotacji klinicznych i rezydentur w szpitalach
amerykańskich stanu Nowy Jork.
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Pionierska operacja w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
Lekarze z Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka SPSK nr 6 SUM w Katowicach przeprowadzili operację
wszczepienia stymulatora serca ważącemu zaledwie 1,5 kg wcześniakowi. Chłopiec urodził się półtora miesiąca przed planowanym terminem porodu, jeszcze przed przyjściem na świat lekarze zdiagnozowali u
Maksa wrodzony blok serca, który zagrażał jego życiu.
Jak poinformował operujący chłopca kardiochirurg dr Michał Buczyński
— to najmniejsze dziecko w Polsce u którego przeprowadzono taki zabieg. Na całym świecie tak małych pacjentów do tej pory zoperowano
tylko kilkoro.
Podczas zabiegu lekarze otworzyli klatkę piersiowa dziecka i naszyli na
serce dwie elektrody, rozrusznik umieszczony został pod powłokami
brzusznymi dziecka. Problemem był rozmiar urządzenia — lekarze wykorzystali najmniejszy na rynku rozmiar stymulatora- ważący zaledwie 13
gramów.
Operacja odbyła się pod koniec marca, dziecko czuje się dobrze i szybko przybiera na wadze.

Pierwszy w województwie śląskimi zabieg implantacji jednoprzedziałowej
endoprotezy powierzchniowej stawu kolanowego w Górnośląskim Centrum
Medycznym
13.05.2015 roku w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca SPSK nr 7 SUM w Katowicach
wykonano pierwszy w województwie śląskimi i jeden z pierwszych w Polsce zabieg implantacji jednoprzedziałowej endoprotezy powierzchniowej stawu kolanowego. Endoprotezy te są stosowane z powodzeniem w USA i w Europie od 2008
roku. Zabieg ten polega na zastąpieniu uszkodzonej chrząstki stawowej metalowym implantem licującym się z powierzchnią otaczającej, zdrowej chrząstki, mocowanym bezcementowo, za pomocą tytanowej śruby.
Tego typu zabiegi stosuje się u pacjentów w średnim wieku, ze stwierdzonym
ograniczonym uszkodzeniem chrząstki stawowej pełnej grubości, u których stosowanie technik operacyjnych bazujących na regeneracji chrząstki i jej substytucji
(stymulacja szpiku kostnego, przeszczep chondrocytów, przeszczepy chrzęstnokostne) nie przynosi dobrych wyników. Natomiast zastosowanie tradycyjnej endoprotezoplastyki połowiczej stawu kolanowego wiąże się z koniecznością nadmiernej resekcji tkanki chrzęstnej i kostnej oraz koniecznością całkowitego usunięcia
łękotki przyśrodkowej, co prowadzi do zmiany biomechaniki stawu kolanowego.
Zastosowanie jednoprzedziałowej endoprotezoplastyki powierzchniowej pozwala
na przywrócenie unikalnej geometrii powierzchni stawowej dzięki możliwości
dokładnego śródoperacyjnego pomiaru krzywizn anatomicznych stawu i dobranie odpowiednio ukształtowanego implantu do wielkości stawu pacjenta. Jednocześnie zdrowa chrząstka stawowa, łękotki oraz powierzchnia stawowa kości piszczelowej pozostaje nieuszkodzona podczas zabiegu, co zapewnia przywrócenie naturalnego ruchu w stawie oraz pozwala na zastosowania konwencjonalnej
endoprotezoplastyki, jako kolejnego etapu leczenia, jeśli będzie to w przyszłości konieczne — wyjaśnia lekarz operujący dr n. med.
Grzegorz Hajduk.
Kolejną zaletą zabiegu implantacji endoprotezy powierzchniowej stawu kolanowego jest jego małoinwazyjność, ograniczony ból pooperacyjny a także możliwość szybkiej rehabilitacji pacjenta. W pierwszej dobie po operacji wprowadza się nielimitowane ćwiczenia zwiększające zakres ruchu stawu oraz stopniowe obciążanie operowanej kończyny. Wynikiem tego jest szybszy powrót pacjenta do aktywnego życia oraz pracy.
Jest to nowa metoda leczenia stanowiąca pomost między leczeniem tzw. „biologicznym”, regeneracyjnym chrząstkę stawową a tradycyjną endoprotezoplastyką stawu kolanowego. Wyniki przeprowadzonych badań krótko- i średnioterminowych przedstawiają się obiecująco, co zachęca nas do wprowadzenia tego typu metody leczniczej w naszym Oddziale — zapowiada
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz — Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
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Śląskie Nagrody Jakości rozdane
Prof. Aleksander Sieroń, prof. Marian Zembala oraz Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach zostali laureatami konkursu organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
W dniu 7 maja podczas uroczystej Gali z okazji Święta Europy zostały wręczone nagrody XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty V edycji Programu „Stawiamy na Jakość”.
W kategorii "Innowacje w praktyce" Śląską Indywidualną Nagrodę Jakości
otrzymał prof. dr hab. n. med. dr h. c Aleksander Sieroń — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu SUM, konsultant wojewódzki w zakresie balneologii i medycyny
fizykalnej.
W kategorii "Nauka" nagrodę przyznano prof. dr hab. n. med. Marianowi
Zembali — kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i
Transplantologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM, Dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie kardiochirurgii.
W kategorii „Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia” wyróżnienie otrzymał
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Certyfikat odebrał Dyrektor Szpitala
dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela.

Zdj.: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Tomasza Kukulskiego

Postanowieniem z dnia 4 marca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał
tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. Tomaszowi Kukulskiemu.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski jest kierownikiem Pracowni Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych w Katedrze Kardiologii, Wrodzonych Wad
Serca i Elektroterapii, Oddziale Klinicznym Kardiologii Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM.

Nowe wynalazki zgłoszone przez Katedrę Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa wynalazki zgłoszone przez Katedrę Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, których twórcą lub współautorem jest dr n. med. Arkadiusz Dziedzic. Jednym z opatentowanych wynalazków jest wielokierunkowa szczotka do zębów dla
osób specjalnej troski, zwiększająca efektywność codziennych zabiegów higienizacyjnych u osób z niepełnosprawnością fizyczną, motoryczną i psychiczną oraz schorzeniami neurodegeneracyjnymi. Zaletą rozwiązania jest zredukowanie całkowitego czasu
przeznaczonego na higienę jamy ustnej oraz ułatwione stosowanie przez osoby niepełnosprawne w przypadku ograniczonego
rozwierania łuków zębowych. Drugi przyznany patent dotyczy pierścienia uszczelniającego wszczepy dentystyczne. Koncepcja
zastosowania uniwersalnego pierścienia impregnowanego substancją czynną o działaniu odkażającym i antyseptycznym może
wspomagać nieswoistą kontrolę mikrobiologiczną miejscowej flory bakteryjnej, z możliwością eradykacji biofilmu bakteryjnego.
Zapewnia szczelność brzeżną interfazy wszczep-łącznik oraz profilaktykę zapaleń okołowszczepowych, optymalizując powodzenie
zabiegów implantoprotetycznych.
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Dr hab. n med., prof. nadzw. SUM Teresa Kokot opolskim konsultantem wojewódzkim
30 kwietnia 2015 r. wojewoda opolski Ryszard Wilczyński wręczył dr hab. n. med.
Teresie Kokot, prof. nadzw. SUM powołanie na konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie zdrowia publicznego dla województwa opolskiego. Pani dr hab. Teresa
Kokot jest pracownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
W pracy badawczej zajmuje się m.in. oceną kliniczną i leczeniem zaawansowanych postaci choroby nowotworowej ludzkim rekombinantowym czynnikiem martwicy nowotworu (Herec-TNF-alfa), badaniami dotyczącymi bioterapii chorób nowotworowych z wykorzystaniem rekombinowanej postaci TNFá, nowymi metodami
leczenia chorób przewlekłych poprzez kliniczną ocenę współdziałania układu immunologicznego i neuroendokrynnego, oceną nowych możliwości terapii chorób
reumatologicznych, wpływem czynników pro- i antyzdrowotnych determinujących
występowanie chorób cywilizacyjnych, oceną jakości życia osób ze schorzeniami
przewlekłymi oraz badaniami populacyjnymi osób w wieku podeszłym z uwzględnieniem kompleksowej oceny geriatrycznej.
/fragm. Biogramu: CDDMiF/

Noc Muzeów w Bibliotece SUM
Niemal pół tysiąca osób odwiedziło Bibliotekę Główna Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach akcji „Noc
Muzeów”.
Planując Noc Muzeów bibliotekarze chcieli zapoznać zwiedzających zarówno z historią budynku, jak również z jego obecnym
stanem i wykorzystaniem zabytkowych wnętrz. Biblioteka Główna
SUM mieści się w zabytkowym budynku, którego ciekawą
przeszłość widać w wielu miejscach gmachu.
Budynek powstał w 1900 r. jako willa mieszkalna Hugo Grünfelda, który również był jej projektantem. W latach 30. XX w. gmach
został przystosowany do potrzeb Państwowego Banku Rolnego,
a w kilka lat później gruntownie przebudowany w stylu
modernistycznym. W ciągu następnych lat budynek był użytkowany przez kolejne banki aż do 2001 r., kiedy to stał się własnością
SUM (wówczas Śląskiej Akademii Medycznej). Początkowo była
to siedziba rektoratu Uczelni, a w roku 2012 do budynku przeniesiono Bibliotekę Główną. Podczas Nocy Muzeum wszyscy chętni
mogli zajrzeć w miejsca, które na co dzień nie są udostępniane
czytelnikom – podziemia budynku czy sejf.
Ponadto bibliotekarze przygotowali takie atrakcje, jak maraton
czytelniczy w sejfie, wykłady i konkurs wiedzy o zdrowiu, wystawę
niebanalnych książek oraz prezentację trójwymiarowego atlasu
anatomii, które również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających.
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Uroczysta Promocja Doktorska na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM
17 kwietnia br. w Teatrze Nowym w Zabrzu
odbyła się uroczystość rozdania dyplomów
doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości
byli: Prezydent Miasta Zabrze — Małgorzata
Mańka-Szulik, Naczelnik Wydziału Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej — Czesława
Winecka oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach — dr Jacek Kozakiewicz.
Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek.
W uroczystości wzięli udział także: Prorektor
ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan
Duława, Prodziekani Wydziału: prof. dr hab.
n. med. Sławomir Kasperczyk, prof. dr hab.
n. med. Jacek Kasperski i dr hab. n. med.
Zenon Czuba, prof. nadzw. SUM oraz promotorzy i bliscy osób promowanych.
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym przyznano
trzynaście stopni doktora habilitowanego
oraz trzydzieści pięć stopni doktora.

Tytuł doktora habilitowanego
otrzymali:

Brygida ADAMEK
Zenon BRZOZA
Marek GIERLOTKA
Joanna GLÜCK
Jacek JÓŹWIAK
Janusz KASPERCZYK
Dariusz KAWECKI
Bogdan KOCZY
Beata ŁABUZ-ROSZAK
Tadeusz MORAWIEC
Artur SZLUBOWSKI
Grzegorz WYSTRYCHOWSKI
Joanna ŻYWIEC

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale
Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM
W dniu 17 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00, w Auli
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz
prawa wykonywania zawodu absolwentom kierunku
farmacja, którzy ukończyli studia w roku akademickim
2014/2015.
W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk,
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik, Prodziekan Wydziału
Lekarskiego w Katowicach dr hab. n. med. Marek Waluga oraz władze dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
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Akredytacja dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II dołączył
do grona ponad 200 placówek medycznych w kraju, które mogą się poszczycić
certyfikatem akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznanym przez Ministra Zdrowia. Szpital przystąpił do procesu akredytacji
w wyniku projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego jest potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w
Szpitalu, podnosi konkurencyjność i prestiż oraz zwiększa zadowolenie i satysfakcję pacjentów i ich rodzin.
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka uzyskało 82% spełnienia standardów
akredytacyjnych. Dwie komórki organizacyjne Szpitala, to jest Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej otrzymały maksymalną ocenę, czyli 100% spełnienia standardów akredytacyjnych, tj. jakości i ciągłości opieki. Certyfikat akredytacyjny został przyznany Górnośląskiemu Centrum Zdrowia
Dziecka na okres trzech lat.
Uroczyste wręczenie dokumentu akredytacyjnego odbyło się 30 kwietnia 2015r. w siedzibie Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach.
Certyfikat akredytacyjny wręczył Pan dr Jerzy Henning Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jak podkreślił
podczas swojego wystąpienia, by otrzymać certyfikat akredytacyjny należy spełnić ponad 200 standardów, w tym dotyczących opieki
nad pacjentem, związanych z farmakoterapią czy poprawą jakości. Akredytacją, w skali kraju, mogą poszczycić się zaledwie 202
szpitale.
W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości m.in. dr hab. n. med. Damian Czyżewski Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, reprezentujący organ akredytujący mgr Michał Bedlicki, dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Magdalena Kałamarz Kierownik Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pan Józef Zawadzki Radny Miasta Katowice oraz dyrektorzy i przedstawiciele szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Goście gratulowali całemu zespołowi Szpitala wysiłku włożonego w starania o przyznanie akredytacji.
Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. med. Damian Czyżewski w imieniu Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz własnym złożył gratulacje i podziękowania dla całego zespołu. Prorektor podkreślił, że otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego to duży
sukces dla Szpitala, zwłaszcza, że udało się go osiągnąć w tak krótkim czasie.
/Beata Wojciechowska-Musik , GCZD (skróty: red.)

I Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Alergologia i Okulistyka w kropelce”
28 marca 2015 roku w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach wybitni specjaliści z zakresu alergologii oraz
okulistyki spotkali się i obradowali w czasie I Sympozjum Naukowo
-Szkoleniowego "Alergologia i Okulistyka w kropelce".
Wśród najważniejszych tematów Sympozjum znalazły się: całoroczne alergiczne zapalenie spojówek, nadwrażliwość na leki i preparaty diagnostyczne w okulistyce, choroby powiek oraz anafilaksja.
Organizatorami Sympozjum byli prof. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM oraz dr hab. Zenon Brzoza z Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.
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I miejsce studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
na 23. Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie
W dniach 16-18 kwietnia br. odbyła się 23. Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie, w której uczestniczyli studenci z całej Polski oraz z zagranicy.
Grupa studentów z Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu w składzie: Michał Krawczyk, Piotr
Palaczyński, Anna Smelik, Michał Długaszek, Szymon Haza, zajęła I miejsce w Sesji Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny
Ratunkowej za pracę dotyczącą zagadnień związanych z trudną
intubacją.

Studentki WFzOML w Sosnowcu zwyciężyły w II Ogólnopolskim Konkursie Umiejętności
Klinicznych
Studentki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu: Joanna Cabała i Karolina
Bałamucka zajęły pierwsze miejsce w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Umiejętności Klinicznych, który odbył się
w Białymstoku 25 kwietnia 2015 roku.
Jest to wydarzenie organizowane corocznie przez Młodą Farmację w celu szerzenia wiedzy o farmacji klinicznej wśród
studentów farmacji i farmaceutów. Podczas konkursu studenci musieli wykazać się szeroka wiedzą z zakresu farmakoterapii, szczególnie kobiet w ciąży, które wymagają szczególnej opieki pracowników służby zdrowia.

Sukcesy studentów Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, pod opieką dr Tomasza Sawczyna, w składzie:
Ewa Olszańska, Justyna Musiał, Paweł Ziora, Wojciech Garłowski, Katarzyna Dubielak,
Michał Długaszek i Anna Krywult, zajęli drugie miejsce na XVII International Conference
for Students and Young Doctros in the fields of Surgery and othres surgical specializations, odbywającej się w dniach 17-19 kwietnia br. w Ustroniu, za prezentację pracy
pod tytułem: „Effect of ileal transposition (IT) on blood glucose level and body weight of
SD rats with diet induced obesity".
Praca grupy studentów Koła w składzie: Michał Długaszek,Anna Krywult, Ewa Olszańska, Justyna Musiał, Jowita Adamczyk i Paweł Ziora, pt. „Changes in expression miRNA103, miRNA 107 and caveolin-1 as the results of ilael transposition (IT) in Zucker
rats" została wyróżniona na 23rd International Medical Students' Conference w Krakowie ( 16-18 kwietnia br.)
Sukcesem zakończyła się również prezentacja pracy „Observation of the enterocytes
structure in Zucker rats after ileal transposition" podczas V International Students' Conference of Young Medical Researchers we Wrocławiu, gdzie studenci: Anna Krywult,Michał Długaszek, Ewa Olszańska,Jakub Poloczek i Justyna Musiał, zajęli trzecie
miejsce.

Str. 10

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Światowy Dzień Zdrowia w SUM
W sobotę 11 kwietnia, w związku z obchodzonym
„Światowym Dniem Zdrowia”, na terenie Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul.
Medyków 8 odbyła się akcja prozdrowotna mająca na celu
popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia.
Wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych: Zumby, gimnastyki odchudzającej i wielu innych. Można było również nauczyć się prawidłowo chodzić z
kijkami (nordic walking). Ten rodzaj treningu pociąga za
sobą wiele korzyści: odciążenie stawów kończyn dolnych i
kręgosłupa, poprawę formy, siły i gibkość. Dodatkowymi
atrakcjami był pokaz boksu, porady kosmetyczne i możliwość skorzystania z masażu relaksacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy oraz badanie postawy
ciała dziecka.

Dzień otwarty Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM

Dr House — co robiłby bez nauk podstawowych? Jak osiągnięcia biologii molekularnej zmieniają oblicze medycyny?
— odpowiedzi na te i inne pytania można było znaleźć podczas dnia otwartego Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który odbył się w
czwartek 16 kwietnia. Wzięło w nim udział blisko 300 osób
— głównie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniów przywitała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof.
dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda.
Dla osób zainteresowanych studiowaniem medycyny przygotowano wykłady m.in. na temat sekretów chirurgii, anatomii,
biologii molekularnej oraz neurologii.
Po części wykładowej uczniowie zostali oprowadzeni po
katedrach Wydziału, bibliotece i dziekanacie, a także odwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowane zostały możliwości nowoczesnego nauczania z
wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów i innowacyjnych pracowni multimedialnych.
Dzień otwarty był także okazją do spotkania z wykładowcami i studentami Wydziału oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni oraz perspektywami przyszłej pracy zawodowej.
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Spotkanie przedstawicieli Studenckich Towarzystw Naukowych uczelni medycznych
W dniach 27-29 marca 2015 r. w ośrodku Wyspa Zdrowia
Wellness & SPA w Ustroniu odbyło się spotkanie Przedstawicieli
STN-ów uczelni medycznych tj.: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu.
Pierwszego dnia, tuż po zakwaterowaniu, odbyła się uroczysta
kolacja, następnie wszyscy uczestnicy spotkali się na imprezie
integracyjnej w hotelowym klubie „Wulkan”. Pomimo towarzyszącego zmęczenia z twarzy nikomu nie schodził uśmiech zadowolenia, przybyli okazali się wspaniałymi ludźmi.
Sobotę rozpoczęto od naładowania baterii na dzień pełen wrażeń. Tuż po pysznym śniadaniu uczestnicy wyruszyli zwiedzać okolicę.
Efektem tego wyjścia był wjazd kolejką linową na Czantorię. Po powrocie do ośrodka i rozgrzaniu zmarzniętych kości przyszedł czas na
zaplanowany wcześniej panel dyskusyjny podczas którego wymieniono się doświadczeniami związanymi z organizowaniem konferencji i próbowano odnaleźć „zloty środek” na porozumienie się STN z innymi organizacjami studenckimi działającymi na poszczególnych
uczelniach. Poruszono także kwestię finansowania STN oraz warunki przyznawania stypendium Rektora i Ministra, zastanawiano się
również jak skutecznie promować STN wśród studentów. Po kilku godzinach trwania panelu przyszedł czas na góralskiego grilla, gdzie
oprócz kiełbasy i skrzydełek można było dostać chleb ze smalcem i ogórkiem (cieszył się on ogromną popularnością) oraz kolorową,
wiosenną sałatkę.
W niedzielę rano uczestnicy przygnębieni zeszli na śniadanie, a to za sprawą zbliżającego się powrotu do domu. Przy pożegnaniu
pojawiły się uściski i łzy smutku, nikt nie chciał się rozstawać, wyjazd trwał zdecydowanie za krótko.
Wszyscy wyjechali z miłymi wspomnieniami i nadzieją, że niedługo się spotkają w Katowicach, Warszawie lub Poznaniu. Za niezwykłą
atmosferę panującą na wyjeździe oraz za jego organizację odpowiadał Zarząd STN Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
/Katarzyna Major
Przewodnicząca Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/

Ogólnopolskie Regaty Uczelni Medycznych o Puchar Rektora SUM w Katowicach
W dniach 30.04-03.05.2015r. na jeziorze Niegocin odbyły się
„Ogólnopolskie Regaty Uczelni Medycznych o Puchar Rektora SUM w Katowicach Przemysława Jałowieckiego”. Pomysłodawcą oraz organizatorem
zawodów był Klub Uczelniany AZS SUM. W ceremonii otwarcia Mistrzostw
wzięli udział: Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta, Kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności
Fizycznej i Sportu Dr. hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta oraz sędzia główny
zawodów - Pan Jan Kurowicki. Po krótkiej odprawie technicznej zawodnicy
wyszli na wodę.
Panujące tego dnia warunki pogodowe stanowiły spore wyzwanie dla
wszystkich zawodników. Słonecznej pogodzie towarzyszył bardzo silny
wiatr, w porywach sięgający nawet do 6 w skali Beauforta. Pomimo wymagających warunków udało się rozegrać wszystkie zaplanowane wyścigi. Na zdecydowane prowadzenie w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej od początku wysunęła się reprezentacja
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze miejsce wywalczyła załoga w składzie Grzegorz Ginter, Wojciech Malinowski, Jakub Sieprawski, która do końca regat nie oddała prowadzenia zdobytego w pierwszym starcie. Tuż za nimi na metę dopłynęła reprezentacja Białegostoku – załoga Artur Keller, Izabela Zieniewska, Michał Wiński. Trzecie miejsce także zajęła załoga z Krakowa - Paweł Tyszecki, Michał Starmach i Michał Wdowik. Nasza reprezentacja zdobyła 4 miejsce i stanęła obok podium.
W ostatecznej klasyfikacji Uczelni zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, tym samym zdobywając puchar Rektora. Drugie miejsce przypadło zawodnikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, trzecie miejsce zajęła reprezentacja Białegostoku.
Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach.
/Maciej Wroński, Prezes KU AZS SUM, skróty: red. /
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XI Śląski Studencki Festiwal Nauki

W dniach 13-16.04.2015r Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współorganizowało
„XI Śląski Studencki Festiwal Nauki”. Z pomocą i poparciem Urzędu Miasta Katowice do współpracy zaproszono m.in.: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wyższą Szkołę TechnicznoInformatyczną.
Punktem kulminacyjnym „Festiwalu Nauki” był „Jarmark Wiedzy”, który odbył się 14.04.2015r na katowickim rynku. „Jarmark Wiedzy” to przegląd Studenckich Kół Naukowych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowały:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
·

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
·

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej

·

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

·

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
·

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Polityki Zdrowotnej

·

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Środowiskowego

·

Studenckie Koło Naukowe Młodych Edukatorów

Wydział Lekarski w Katowicach
·

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

·

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii

·

Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

Studenckie Koła Naukowe prezentowały m.in.: sprzęt laboratoryjny, cylindry miarowe, wagi apteczne, pipety, moździerze, maści i kremy, izolację DNA oraz obleganą przez wielu kuchnię molekularną. Badano jakość powietrza oraz twardość wody, udzielano porad
dietetycznych, analizowano procentowy skład ciała chętnych osób oraz prowadzono profilaktykę podstawowych schorzeń okulistycznych i badano ostrość wzroku. Ponadto prezentowano specjalistyczny sprzęt używany podczas pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,
prowadzono warsztaty szycia chirurgicznego, profilaktykę przeciwcukrzycową, wykonywano pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, a także prezentowano sprzęt wykorzystywany w kardiologii interwencyjnej.
Rozdano liczne materiały edukacyjne a stanowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Osoby starsze pragnęły zasięgnąć porad na temat stanu swego zdrowia, młodzież ze szkół średnich pytała o kierunki studiów, ich
przebieg oraz opinie o studiowaniu w SUM. Sami Uczestnicy wzbogacili swój dorobek naukowy o kolejne doświadczenia i obiecują
swój udział w kolejnej edycji Jarmarku Wiedzy! Do współpracy zapraszamy także inne Koła Naukowe działające w murach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
/Łukasz Włoch
Członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach /
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Warsztaty DNA — Encyklopedia Życia
Tegoroczne Warsztaty DNA — Encyklopedia Życia, które odbyły się 17
kwietnia w Sosnowcu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W
wydarzeniu uczestniczyło 96 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym
z I LO, VI LO, VII LO, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w
Sosnowcu oraz mieszkańcy Sosnowca i okolic.
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs wiedzy z udziałem uczniów, uwieńczony rozdaniem drobnych nagród sponsorowanych przez Urząd Miasta w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach oraz Park Naukowo-Technologiczny.
W trakcie Warsztatów zostały również ogłoszone wyniki konkursu pt.
"Z czym kojarzy ci się Biotechnologia"
W trakcie projektu uczestnicy mieli możliwość degustacji kuchni molekularnej, uczestniczenia w spektakularnych doświadczeniach, obserwacji wyizolowanego DNA truskawki, banana oraz własnego ze śliny,
jak i udziału w wystawie poświęconej faktom i mitom dotyczącym DNA.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za współpracę.
/Koordynator Warsztatów DNA — Encyklopedia Życia
Justyna Wilińska/

Pieszy Rajd Wydziału Nauk o Zdrowiu
Dnia 26 kwietnia 2015 roku odbył się Pieszy Rajd Wydziału Nauk o
Zdrowiu w Katowicach SUM pod patronatem Pani Dziekan — prof. dr
hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty. To kolejne przedsięwzięcie
Wydziałowego Samorządu Studenckiego WNoZ mające na celu integrację środowiska studenckiego z pracownikami naukowymi Wydziału.
Studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału wczesnym rankiem
wyruszyli z Katowic do Ustronia. Pierwszym etapem rajdu był wjazd
kolejką linową na pasmo Czantorii. Kolejnym etapem pieszej wędrówki po Beskidzie Śląskim było zdobycie szczytu górskiego o charakterystycznym stożkowatym kształcie — Stożek Wielki. Po ponad trzy godzinnym spacerze wśród szlaków porośniętych lasami bukowymi i iglastymi, grupa dotarła na szczyt do Schroniska PTTK na Stożku. Zwieńczeniem Pieszego Rajdu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach było
wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Po odpoczynku ruszyliśmy w
drogę powrotną do Wisły.
Towarzyszyli nam również przedstawiciele Władz Wydziału Nauk o
Zdrowiu: Pani Dziekan prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot oraz wykładowcy i nauczyciele akademiccy: dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta, dr n. med. Katarzyna Leszczyńska oraz mgr Katarzyna Zborowska i mgr Daria Jorg.
Serdecznie dziękuję za wspólnie miło spędzony czas oraz mam
nadzieję, iż następna edycja Rajdu WNoZ będzie równie udana jak
tegoroczna.
/Agata Grzyb
Przewodnicząca
Wydziałowego
Samorządu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach/

Studenckiego
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Pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu na Dniach Zdrowia w Rzeniszowie

W dniu 17 kwietnia 2015 r. po raz kolejny pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Zakład Propedeutyki Położnictwa, Zakład Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii) pod kierownictwem Pani
Profesor dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty przeprowadzili wykłady oraz warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowia dziecka, kobiety i mężczyzny, na terenie Zakładu Produkcyjnego Dobrowianka w Rzeniszowie. Wykłady połączone z warsztatami obejmowały zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych:



raka piersi: nauka samobadania piersi i zasady prowadzenia samokontroli;



raka szyjki macicy: warsztaty tematyczne na temat badania cytologicznego ;



raka stercza: nauka samobadania gruczołu krokowego i zasady prowadzenia samokontroli ( do dyspozycji uczestników —
fantomy).

Dokonano oceny stanu ogólnego poprzez: kontrolę tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę poziomu glukozy we krwi, ocenę
masy ciała, wzrostu, pomiar obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Możliwa była również: ocena stanu psychicznego — wykonanie Testu MMSE Mini — Mental State Examination, wczesnego rozpoznawania depresji poprzez wykonanie Testu BDI Beck Depression Inventory, wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził wśród pracowników kompleksową ocenę narządu ruchu obejmującą: fotogrametryczną ocenę
postawy ciała, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń w obrębie kręgosłupa zwiastujących zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa; komputerową ocenę wysklepienia stóp, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń wysklepienia zwiastujących zaburzenia
funkcji / struktury stopy; ocenę podstawowych miar stabilności ciała na dwupłytowej platformie stabilograficznej mającej na celu wykrycie zaburzeń stabilności i równowagi; ocenę składu masy ciała za pomocą wagi TANITA; badanie czynnościowe układu oddechowego za pomocą spirometru automatycznego pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego; badanie
termowizyjne, którego celem było wczesne wykrycie zaburzeń krążenia obwodowego.
Zgromadzone wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania indywidualnych zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego
oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.
/dr n. o zdrowiu Mariola Czajkowska
Zakład Propedeutyki Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/

Sukcesy dr Szymona Skoczyńskiego na Mistrzostwach Świata Lekarzy i Farmaceutów
Asystent w Katedrze i Klinice Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM dr n. med. Szymon Skoczyński zdobył trzy medale w swojej grupie wiekowej
w organizowanych we Włoszech Mistrzostwach Świata Lekarzy i Farmaceutów w
narciarstwie alpejskim „42nd MEDICAL DOCTRORS & PHARMACISTS SKI WORLD
CUP 2015 MOENA LUSIA, ITALY”. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: slalom, slalom gigant i supergigant. Reprezentacja Polskich Lekarzy po raz drugi w
historii zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn narodowych.
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Europejski Kongres Gospodarczy
W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach odbywał się VII Europejski Kongres
Gospodarczy, w którym wzięło udział 7500 uczestników, 700 panelistów i 550
przedstawicieli mediów. Tradycyjnie w programie Kongresu nie zabrakło debat poświęconych problemom poszczególnych branż przemysłu, infrastrukturze, finansom,
rozwojowi regionalnemu i zdrowiu. W debacie pt. Innowacje w medycynie uczestniczył prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała — Pełnomocnik Rektora SUM ds. Programów Rozwojowych i Innowacji. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat trendów w
terapii wybranych chorób, innowacyjnych technologii i możliwości ich stosowania w
polskich placówkach ochrony zdrowia oraz finansowaniu najnowszych metod leczenia.
W panelu pt. „Zdrowy szpital, czyli jaki?” wziął udział Dariusz Jorg — Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii/Samodzielnego Publicznego Centralnego
Szpitala Klinicznego im. prof. K Gibińskiego SUM w Katowicach. Paneliści rozmawiali
m.in. o inwestycjach szpitalnych w perspektywie finansowej 2014-2020, zarządzaniu ryzykiem klinicznym i podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych.

Spotkanie regionalne z
przedstawicielami placówek
realizujących leczenie szpitalne
Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia zorganizowała 21 kwietnia br. spotkanie regionalne w Katowicach dla przedstawicieli podmiotów leczniczych
realizujących świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego.
W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Sławomir Neumann, Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra
Skowronek oraz Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Ewa Momot. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Spotkanie dotyczyło kontraktowania
świadczeń na rok 2016, pakietu onkologicznego oraz innych spraw bieżących.

Konferencja Prorektorów ds. Nauki
Uniwersytetów Medycznych
14 kwietnia 2015 roku w Collegium Maius UJ odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uniwersytetów Medycznych, w której
uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan
Duława. W trakcie konferencji dyskutowano na temat ustawy o
doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych w kontekście nowych uregulowań prawnych i ich konsekwencji dla prowadzenia
eksperymentów naukowych w Polsce oraz omawiano problemy związane z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych i bieżący stan
prac nad zmianą przepisów je regulujących. Poruszono też zmiany w
regulacjach dotyczących ostatnich konkursów Narodowego Centrum
Nauki, a także założenia zmian w zasadach oceny jednostek naukowych przygotowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dyskutowano również na temat bieżącej praktyki w odniesieniu do kryteriów
występowania o tytuły i stopnie naukowe w uczelniach medycznych.
/źródło: www.uj.edu.pl/

SUM na Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”
21 kwietnia br., w Warszawie odbyła się jubileuszowa, dwudziesta
edycja Forum „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”. Jednym z uczestników Debaty Liderów pt. „Ochrona zdrowia w Polsce i w Europie –
wyzwania 2015” był Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Jan Duława.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został zaproszony także
do zorganizowania stoiska w Strefie Nauki. Ofertę naukowobadawczą Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM prezentował
kierownik CMD dr hab. n. med. Jarosław Barski, natomiast ofertę
edukacyjną SUM pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji
Uczelni.
W tegorocznej edycji konferencji organizowanej przez czasopismo
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wzięło udział ok. 750 przedstawicieli rynku ochrony zdrowia.

Str. 16

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Stereotaksja mózgowa w wymiarze interdyscyplinarnym
W dniach 23-25 kwietnia w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja
„Stereotaksja mózgowa w wymiarze interdyscyplinarnym”.
Technika stereotaksji mózgowej w leczeniu pacjentów ze schorzeniami zlokalizowanymi w obszarze wewnątrzczaszkowym już od wielu lat jest wymiarem interdyscyplinarnym. Tylko ścisła współpraca specjalistów z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i
czynnościowej, neuroonkologii, neurologii, radioterapii stereotaktycznej, otolaryngologii, chirurgii podstawy czaszki, a także wielu innych pokrewnych dziedzin medycyny,
może zapewnić pacjentom możliwie najlepsze korzyści z leczenia. Konferencja była
okazją do wzajemnej wymiany poglądów lekarzy z pokrewnych specjalności, a leczących pacjentów z tym samym schorzeniem. W konferencji uczestniczył Prorektor ds.
Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

VIII uroczysta sesja Sejmiku
Województwa Śląskiego z okazji
25 lat samorządności
17 kwietnia br. w budynku Filharmonii Śląskiej im. Henryka
Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbyła się uroczysta sesja
Sejmiku Województwa Śląskiego. W programie, obok okolicznościowych wystąpień, przewidziano koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej i występ solistów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radni województwa śląskiego
od 1990 roku, wojewoda, parlamentarzyści, prezydenci
miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, przedstawiciele
nauki, kultury i osoby, które miały wpływ na rozwój śląskiej
samorządności. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
reprezentował prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Rok 2015 ogłoszony został Rokiem Samorządności. Obchodzimy w nim nie tylko 25. rocznicę przywrócenia w Polsce
samorządu terytorialnego, ale także 30. rocznicę uchwalenia
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

I Forum Przedsiębiorczości
w Sosnowcu

W dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Sosnowieckim Parku
Naukowo-Technologicznym oraz Wyższej Szkole Humanitas
odbyło się I Forum Przedsiębiorczości w Sosnowcu.
Jednym z wydarzeń Forum była debata pt. „Edukacja
a przedsiębiorczość czyli edukacja zawodowca”, której moderatorem była Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

XVII Międzynarodowe Sympozjum
Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu
Chirurgii i Innych Specjalności
Zabiegowych
W dniach 17-19 kwietnia w Ustroniu odbyło się XVII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu
Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych zorganizowane
przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki
Chirurgii Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej,
Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o
Zdrowiu w Katowicach oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM w Katowicach. Tematyka Sympozjum obejmowała
aspekty związane z chirurgią ogólną, ginekologią, urologią,
ortopedią, okulistyką, torakochirurgią, kardiochirurgią, chirurgią naczyniową, dziecięcą, onkologiczną, plastyczną, transplantologią, medycyną ratunkową. W otwarciu Konferencji
uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

Spotkanie w Śląskie Izbie Lekarskiej
15 kwietnia 2015 r. w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w sesji jesiennej
2014 r. uzyskali tytuł specjalisty. W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof.
dr hab. n. med. Krystyna Olczyk. Obecni byli także kierownicy specjalizacji, konsultanci wojewódzcy i przewodniczący towarzystw naukowych.
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„Vademecum medycyny wewnętrznej” - nowy podręcznik dla lekarzy
Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazała się publikacja
„Vademecum medycyny wewnętrznej” pod redakcją naukową prof. dr
hab. n. med. Jana Duławy — Prorektora ds. Nauki SUM i kierownika
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego w
Katowicach SUM.
Książka jest dziełem kilkudziesięciu autorów, z których zdecydowana
większość związana jest ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. „Vademecum medycyny wewnętrznej” to oryginalna publikacja,
niezbędna w każdym gabinecie lekarza internisty, medycyny rodzinnej i
pediatry. To 1500 najlepszych stron dla lekarza praktyka. Rzetelna wiedza, przejrzysty układ i szybki dostęp do informacji. Vademecum zostało przygotowane przez doświadczonych specjalistów. Przeznaczone
jest głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pracujących w
lecznictwie ambulatoryjnym, z pewnością jednak sięgną po nią również
lekarze pracujący w szpitalach. Dla innych zainteresowanych czytelników książka może być źródłem wiedzy na tematy ogólnomedyczne.
Celem Vademecum jest dostarczenie w możliwie przystępny i zwięzły
sposób wskazówek dotyczących: diagnostyki różnicowej najczęstszych
objawów chorobowych, ogólnych zasad interpretacji wyników badań
laboratoryjnych, profilaktyki, rozpoznania i leczenia najczęstszych chorób spotykanych w praktyce ambulatoryjnej oraz na oddziale internistycznym i geriatrycznym, zasad reanimacji i intensywnej terapii, konsultacji internistycznych na oddziałach zabiegowych, zasad dietetyki, odrębności rozpoznawania i leczenia chorób u osób w zaawansowanym
wieku, opieki paliatywnej i hospicyjnej, farmakologii klinicznej, podstawowych zabiegów wykonywanych na oddziałach internistycznych i geriatrycznych, czy zasad epidemiologii.
/źródło opisu: http://www.wydawnictwopzwl.pl/

„Choroby skóry owłosionej”- nowa książka dla dermatologów

„Choroby włosów i skóry owłosionej” — to tytuł książki pod redakcją prof. zw. dr hab. n. med. Ligii Brzezińskiej-Wcisło, kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Wydziału Lekarskiego w
Katowicach SUM, która została wydana przez Wydawnictwo
Termedia.
Jest to książka przeznaczona dla dermatologów oraz lekarzy
zainteresowanych trichologią, unikalną dziedziną dermatologii,
ściśle związaną z ogólnym stanem zdrowia człowieka. Praca ma
charakter interdyscyplinarny i obejmuje między innymi: choroby
ogólnoustrojowe wpływające niekorzystnie na wzrost włosów,
łysienie polekowe i zaburzenia psychiczne dotyczące włosów.
Omówiono w niej także wrodzone i nabyte zaburzenia strukturalne łodygi włosa i najczęstsze choroby owłosionej skóry głowy
u dzieci. Część szczegółowa poświęcona jest najważniejszym
postaciom łysienia takim jak łysienie androgenetyczne, plackowate i bliznowaciejące. Z tego względu książka będzie cenną
pomocą podczas diagnostyki i leczenia patologii dotyczących
włosów i chorób skóry głowy.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Ostrzeżenie przed fałszywymi czasopismami
Na adresy mailowe pracowników SUM docierają zaproszenia do publikacji w periodykach. Niestety wśród ofert zdarzają się też
takie, które mogą wprowadzać w błąd kusząc współczynnikiem IF — jest on często „samodzielnie” wyliczany i podawany jako
„Unofficial Impact Factor”, „Prognostic IF”, „Real IF” „Journal IF”. Przypominamy, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o wartości IF jest baza Journal Citation Reports (JCR). Baza jest dostępna w ramach sieci internetowej SUM lub przez usługę zdalnej pracy:
http://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=559
Problemem o wiele poważniejszym, bo trudniejszym do wykrycia są czasopisma, które podszywają się pod uznane czasopisma
posiadające IF, inaczej mówiąc „kradną im tożsamość”. Na stronach internetowych fałszywe czasopisma mają nie tylko ten sam
tytuł, ale też ISSN (służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji), adres
i oczywiście informacje o wartości IF. Informacje te są identyczne z danymi podawanymi w bazie JCR. Obecnie najlepszym sposobem
potwierdzenia wiarygodności czasopisma jest sprawdzenie, czy artykuły w nim publikowane są indeksowane w bazie Web of Science
Core Collection.
Nawet znane wyszukiwarki takie jak JournalSeek:
http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1661-464X podają adresy internetowe fałszywych
czasopism. Np. w wyszukiwarce tej można znaleźć błędny link do czasopisma Jokull, mimo wpisania prawidłowego numeru ISSN
0449-0576 (podany w bazie JCR) — w efekcie otrzymamy link do fałszywej strony czasopisma http://www.jokulljournal.com. Po
sprawdzeniu w bazie Web of Science Core Collection okazuje się, właściwe jest czasopismo na stronie http://www.jokulljournal.is.
W przypadku ofert szybkiego publikowania prac w prestiżowych czasopismach zalecana jest ostrożność.
W związku z powyższym, Dział Organizacyjno-Prawny SUM przygotował dla Państwa wzory dokumentów ( w tym zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa, oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego na skutek podstępnego działania)
Wzory powyższych dokumentów dostępne są w Dziale Organizacyjno-Prawnym:
tel. (0-32) 208 35 12,
e-mail: biuroprawne@sum.edu.pl

Karnety sportowe dla pracowników, doktorantów i studentów SUM
Celem umożliwienia studentom, doktorantom i pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nabycia karnetów
sportowych uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju, zostały
podpisane umowy-porozumienia.
-

OK SYSTEM POLSKA S.A. (na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.) – dla studentów, doktorantów i pracowników;
BENEFIT SYSTEMS S.A. (na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.) – dla doktorantów i pracowników.

Nabycie karnetu możliwe będzie w dowolnym czasie trwania umowy z wybraną firmą.
Ponadto uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. uruchomiona została działalność usługowa polegająca na prowadzeniu
ćwiczeń prozdrowotnych i zajęć fitness w obiekcie sportowym MedykGYM mieszczącym się na terenie kampusu Uczelni w Katowicach-Ligocie przy ulicy Medyków 6 i 8.
W ramach tej działalności prowadzone są zajęcia fitness, szkoła tańca, trening funkcjonalny, a także zajęcia taneczne dla dzieci i
wellness dla seniorów. Można również korzystać z siłowni.
Ponadto zawarte zostało przez Uczelnię porozumienie z Instytutem Rozwoju Fitness Sp. z o.o. zgodnie z którym w ramach wskazanej
wyżej działalności usługowej SUM honorowane będą karty pn. BeActive. Wskazane karty BeActive Instytutu Rozwoju Fitness Sp. dedykowane są studentom.
Karta BeActive sprzedawana jest za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.ebeactive.pl/, a dostarczana kurierem bezpośrednio do klienta albo jednego z klubów, w tym także Klubu MedykGYM.
W sprawie zakupu karnetów należy kontaktować się:



studenci z Panią Aleksandrą Barylak, dostępna pod nr tel.: 502 714 648; mail: barylak.aleksandra@qmail.com



uczestnicy studiów doktoranckich z Panem Michałem Żorniakiem, dostępnym pod nr tel.: 792 850 920;
e-mail: izurio@interia.pl



pracownicy ,emeryci renciści SUM: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych – Beata Mincer, tel.: 32 208 35 24,
e-mail: bmincer@sum.edu.pl
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ZAPOWIEDZI
Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów SUM wraz z rodzinami do udziału w akcji
społecznej Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny, która odbędzie
się 30 maja na terenie kampusu SUM w Katowicach-Ligocie
w godzinach 10.00-15.00. Wydarzenie będzie okazją do
wspólnego spędzenia czasu i skorzystania z badań oraz
porad lekarskich. Przewidziane są również liczne atrakcje
dla dzieci i ich rodziców m.in. symulator dachowania, pokaz
sanitarki wojskowej, pokaz pracy strażaków i wozu strażackiego, sprzętu i wyposażenia policyjnego, zabawy i animacje
dla dzieci, zajęcia fitness.
Szczegółowy plan imprezy zostanie zamieszczony na stronie
www.sum.edu.pl oraz na uczelnianym fanpage’u

„Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza
i diagnosty laboratoryjnego”
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej, zatytułowanej
„Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem — okiem lekarza
i diagnosty laboratoryjnego”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca br. na
terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.poct.com.pl

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

