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19 czerwca br. w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego odbyła się uroczysta Rada Wydziału
Lekarskiego w Katowicach, wieńcząca obchody jubileuszu 40-lecia powstania Wydziału.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor RadziewiczWinnicki, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab.
n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr
n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Poseł
RP Jerzy Ziętek, Wiceprezes Naczelnej Rady
Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Jolanta Pietrzak-Wolny, Prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik, przedstawiciel Urzędu Miasta w Katowicach, Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n.
med. Maria Dudziak, Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na
kierunku lekarskim Collegium Medicum UJ
prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk, Prodziekan
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak, Prodziekan ds. studiów w języku angielskim Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Hendrich,
przedstawiciele Władz Wydziałów SUM, Dyrektorzy szpitali klinicznych SUM oraz pracownicy
i studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Obecnych na uroczystości gości powitał Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, który następnie przedstawił historię powstania i rozwoju Wydziału. Następnie głos zabrał JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału: „Sukces Wydziału, jego dynamiczny rozwój i dzisiejsza pozycja na mapie
polskiej medycyny jest sukcesem ludzi, którzy go tworzyli. Na przestrzeni lat takich osób
— mistrzów i nauczycieli dla kolejnych pokoleń — było i jest bardzo wielu” — podkreślił
prof. Przemysław Jałowiecki.
Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, gratulując jubileuszu Wydziału, podkreślał rolę
medycyny akademickiej mówiąc, że „nauka
zawsze była ważna i będzie ważna”. Swoimi
wspomnieniami związanymi z Wydziałem
podzieliła się z zebranymi Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Zdrowia Beata MałeckaLibera, absolwentka Wydziału Lekarskiego
w Katowicach.
Po wystąpieniach zaproszonych gości głos
zabrał prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, Dziekan Wydziału w latach 19891990, który przedstawił najważniejsze momenty z historii Wydziału. W imieniu studentów wystąpił Przewodniczący Wydziałowego
Samorządu Studenckiego WLK Michał Kosowski.
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Obchody jubileuszu 40-lecia WLK cd.
Podczas uroczystej Rady Wydziału JM Rektor SUM wręczył
również dyplomy osobom, które uzyskały stopień doktora
habilitowanego:
dr hab. n. med. Michałowi Arkuszewskiemu

Wieczorem, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia odbył się koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Goście wysłuchali koncertu fortepianowego
f-moll op. 21 Fryderyka Chopina oraz VII Symfonii d-moll op. 70 Antoniego Dvoraka.

dr hab. n. med. Ireneuszowi Bieleckiemu
dr hab. n. med. Piotrowi Buszmanowi
dr hab. n. med. Czesławowi Chowańcowi
dr hab. n. med. Agnieszce Gorzkowskiej
dr hab. n. med. Ewie Jamroz
dr hab. n. med. Stanisławowi Kwiekowi
dr hab. n. med. Krzysztofowi Nowosielskiemu
dr hab. n. med. Kazimierzowi Widence
dr hab. n. med. Aleksandrowi Żurakowskiemu
Uroczystość zakończyło tradycyjne Gaudeamus,
odśpiewał student VI roku Jakub Sazanów-Lubelski.

które

Prof. Marian Zembala nowym Ministrem Zdrowia
16 czerwca br., Prezydent Bronisław Komorowski powołał na stanowisko
Ministra Zdrowia prof. dr hab. n. med. Mariana Zembalę — kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca, konsultanta krajowego w dziedzinie
kardiochirurgii.
W imieniu całej społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składamy gratulacje i wyrazy uznania oraz życzymy
dalszych sukcesów zawodowych.
W 1985 r. prof. Marian Zembala został zatrudniony w Katedrze i Klinice
Kardiochirurgii w Zabrzu (obecnie Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii), gdzie od 1 X 1998 pełni funkcję kierownika. W pracy
naukowo-badawczej zajmował się początkowo zagadnieniami związanymi z chirurgią ogólną, naczyniową i kardiochirurgią. W ostatnich latach Profesor Marian Zembala koncentruje się na problemach współczesnej kardiochirurgii i transplantologii.
Był inicjatorem polsko-holenderskiego programu „Polen-Project”, dotyczącego współpracy naukowo-szkoleniowej w zakresie kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii. W wyniku tej współpracy ponad 500 dzieci zostało bezpłatnie zoperowanych w Klinice Kardiochirurgii
Uniwersytecie w Utrechcie.
Asystował przy pierwszych wykonywanych w Polsce przez prof. Zbigniewa Religę transplantacjach serca, zabiegach transplantacji
serca i płuc oraz zabiegach wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. Stworzył jeden z większych w Europie programów transplantacji i leczenia niewydolności krążenia. W 1998 r. przystąpił do programu transplantacji pojedynczego płuca zapoczątkowując nową,
nieznaną dziedzinę transplantacji płuc w naszym kraju. W 2001 r. wykonał jako pierwszy w Polsce jednoczesną transplantację serca
i płuc. W 2002 r., wspólnie z dr Romanem Przybylskim oraz prof. Lechem Cierpką kierował zespołami w jednoczesnej transplantacji
serca i nerek.
Wyszkolił kilkunastu lekarzy i koordynatorów zajmujących się transplantologią. Na życzenie ministerstw zdrowia Polski i Słowacji
szkolił w Bratysławie specjalistów w zakresie transplantacji serca.
Drukowany dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 300 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach oraz ponad 600
doniesień zjazdowych. Współautor lub redaktor podręczników Zarys kardiochirurgii, red. Z. Religa (Warszawa 1993), Chirurgia naczyń
wieńcowych, red. M. Zembala [i in.] (Warszawa 2002), Ostre zespoły wieńcowe, red. G. Opolski [i in.] (Wrocław 2002).

/źródła biogramu: Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska (autor Biogramu: Paweł Bojko), SCCS/
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JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki wyróżniony medalem
Honoris Causa Educationis
Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przyznała JM Rektorowi SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysławowi Jałowieckiemu medal Honoris Causa Educationis w uznaniu szczególnych zasług dla kształcenia podyplomowego przy realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Odbierając wyróżnienie JM Rektor podkreślił, iż
nagrodę tę traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich pracowników uczelni, którzy uczestniczyli w projektach, gdyż bez ich
wysiłku i zaangażowania realizacja tych przedsięwzięć nie
byłaby możliwa.
Jednostkami SUM współpracującymi z CMPK przy realizacji
kursów w projekcie„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” były:



III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu



Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu



Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu



I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach



III Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach



Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu



Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach



Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

W projekcie pt. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego
poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych
i dyspozytorów medycznych” uczestniczyła Katedra i Oddział
Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. Wyróżnienie wręczono podczas odbywającej się 12
czerwca 2015 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Konferencji, w trakcie której podsumowano projekty
realizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego, jak i przedstawiono możliwości wsparcia kształcenia kadr medycznych w Polsce w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 -2020.

Profesor Ewa Małecka-Tendera odznaczona Medalem im Prof. Tadeusza
Pawlikowskiego.
W trakcie VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) (6-9 maj 2015) Pani Profesor Ewa MałeckaTendera została odznaczona Medalem im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego. To
najwyższe odznaczenie PTEiDD przyznano za wybitne zasługi dla endokrynologii wieku dziecięcego.
Pani Profesor należy do grona osób współtworzących na początku lat 90-tych
Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej. W latach 2005-2009 pełniła
funkcję Przewodniczącej Towarzystwa. Aktualnie przewodniczy Komisji Nagród
PTEiDD.

Str. 4

Kolejny projekt SUM z dofinansowaniem z programu Horyzont 2020
Projekt o akronimie INNODIA “Translational approaches
to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus
(T1DM)” (Translacyjne podejście do modyfikacji przebiegu choroby w cukrzycy typu 1 (T1DM) otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu IMI-2 (Inicjatywa Leków Innowacyjnych) programu HORYZONT 2020. Umowa grantowa na dofinansowanie projektu zostanie podpisana
w najbliższym czasie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jednym
z 27 konsorcjantów, a kierownikiem merytorycznym projektu w SUM będzie Pani prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot z Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM.
Głównym celem projektu INNODIA jest stworzenie unikalnej bazy klinicznej i biobanku pacjentów o wysokim ryzyku zachorowania
T1DM i z nowo rozpoznaną T1DM, co pozwoli na badanie związków pomiędzy zmniejszaniem się funkcji komórek beta trzustki,
a immunofenotypem, genotypem i nowych biomarkerów.
Budżet dla SUM wynosi 271 000 EUR.
IMI, czyli Innovative Medicines Initiative – Inicjatywa Technologiczna w zakresie Leków Innowacyjnych, działa w obszarze biomedycznym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym.
W IMI unikatowa w skali świata jest współpraca między największymi firmami farmaceutycznymi, światem akademickim, jak również przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, placówkami naukowymi, organizacjami pacjentów, czy urzędami regulacyjnymi.
Fundusze, którymi dysponuje IMI pochodzą w połowie z UE, a w połowie z EFPIA — Europejskiej Federacji Firm Farmaceutycznych
i Asocjacji, czyli koncernów farmaceutycznych.

Pierwsze egzaminy OSCE dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa
W Zakładzie Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa WNoZ po raz pierwszy odbyły się egzaminy OSCE (Objective Structured Clinical Examination).
Studenci I roku położnictwa zdawali egzamin z przedmiotu „podstawy
opieki położniczej”, a studenci I roku pielęgniarstwa z podstaw pielęgniarstwa.
Egzamin OSCE służy do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych podczas którego student demonstruje, jak prawidłowo wykonać daną procedurę. Poszczególne umiejętności oceniane są
w szeregu stacji a oceny dokonuje egzaminator używając standaryzowanej listy kontrolnej dla każdej stacji.
Egzamin zorganizowany był w postaci stacji z określonymi zadaniami do
wykonania.
Studenci pielęgniarstwa mieli do zaliczenia 5 stacji. Zakres zadań obejmował zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi dorektalne, podawanie leków dotkankowo, pobieranie materiału do badania i założenie wkłucia dożylnego oraz podawanie leków na błony śluzowe i skórę.
Dla studentów położnictwa przygotowano 4 stacje, które obejmowały
ocenę podstawowych parametrów życiowych, wykonanie wstrzyknięcia
domięśniowego, wykonanie cewnikowania z założeniem cewnika Foley’a
na stałe oraz cytodiagnostykę — pobranie rozmazu cytologicznego .
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Sylwetka prof. Andrzeja Więcka w The Lancet
kiem. Profesor jest też pomysłodawcą powstania Young Nephrologists’
Platform (YNP), której celem jest integracja pokolenia młodych nefrologów.
Artykuł przedstawia drogę zawodową Profesora od momentu podjęcia
decyzji o wyborze studiów, aż do objęcia zaszczytnej funkcji Prezydenta
ERA-EDTA.

W majowym numerze prestiżowego pisma The Lancet
ukazał się artykuł prezentujący sylwetkę prof. dr hab. n.
med. Andrzeja Więcka, kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
2 czerwca 2014 r. prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek,
oficjalnie objął stanowisko Prezydenta Europejskiego
Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA -European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), którego wcześniej był sekretarzem i skarbni-

Jak wspomina prof. Więcek, jedną z inspiracji do studiowania medycyny
było spotkanie z młodą lekarką, której zaangażowanie w pracę i podejście do pacjentów wywarły na nim duże wrażenie. Kolejnym ważnym
momentem było spotkanie z prof. Franciszkiem Kokotem, wybitnym
naukowcem, nestorem śląskiej nefrologii, który bardzo szybko dostrzegł potencjał w młodym lekarzu i zaproponował mu dołączenie do
zespołu w Katedrze i Klinice Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych), gdzie w 2000 r. Profesor Andrzej Więcek
objął stanowisko kierownika.
To także prof. Kokot w 1985 r. zachęcił go do wyjazdu na stypendium
na Uniwersytet w Heidelbergu, gdzie pod opieką prof. Eberharda Ritza
poznawał najnowocześniejsze metody stosowane w nefrologii.
Pełna wersja artykułu: http://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS01406736%2815%2960947-3/fulltext?rss%3Dyes

Projekt E-fizjologia najlepszy w konkursie „Inicjator Innowacji”

26 maja w Warszawie, w trakcie uroczystej gali rozstrzygnięto
pierwszą edycję konkursu "Inicjator Innowacji", organizowanego
przez Newsweek Polska przy wsparciu merytorycznym firmy doradczej PwC. W kategorii projekty nauki i biznesu najlepsza okazała się
firma i3D, która we współpracy z naukowcami ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, opracowała projekt E-fizjologia.

Z ramienia SUM za merytoryczna stronę przedsięwzięcia odpowiadała prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik — Prorektor ds.
Studiów i Studentów, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz pracownicy Katedry: dr hab. n.
med. Halina Jędrzejowska–Szypułka i dr n. med. Adam Właszczuk.
Wykorzystana w aplikacjach proponowanych przez firmę i3D nowoczesna technologia wirtualnej rzeczywistości umożliwia studentom
samodzielne wykonanie eksperymentu na trójwymiarowej żabie,
szczurze lub króliku. Ponadto, dzięki zastosowaniu specjalnych
okularów, ma się wrażenie głębi obrazu i realności wykonywanych
czynności. Wirtualne „zabiegi” mogą być w każdej chwili przerywane, w celu omówienia ich dotychczasowego stanu oraz ewentualnych błędów. Student może wielokrotnie powtarzać dane ćwiczenie,
aż do momentu osiągnięcia perfekcji w jego wykonywaniu. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako pierwszy wdrożył projekt
E-fizjologia i umożliwił studentom korzystanie z aplikacji w Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
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Lider Polskiego Lecznictwa 2015
W dniu 20 czerwca 2015 r. podczas Gali Sylwetki i Marki Polskiej
Gospodarki, Rada Programowa Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności przyznała SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM
w Katowicach certyfikat „Lider Polskiego Lecznictwa”.
Certyfikat i statuetkę Lidera Polskiego Lecznictwa na uroczystej gali
odebrał Dyrektor Szpitala dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela, który
również znalazł się w zaszczytnym gronie liderów. Dyrektor został
uhonorowany Nagrodą Specjalną Lidera Polskiego Lecznictwa.
Program ma na celu kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz
standardów jakości w obszarach przedsiębiorczości, samorządu,
instytucji oraz w ochronie zdrowia. Wskazuje i buduje rozpoznawalność polskich marek oraz osób, które swoją działalnością inspirują
innych.

Obchody 30-lecia Śląskiego Centrum Chorób Serca
27 maja br. Śląskie Centrum Chorób Serca obchodziło jubileusz
30-lecia powstania. Tego dnia uroczyście otwarto nowy budynek
Szpitala. Na czterech kondygnacjach znajdują się m.in. pracownia rezonansu magnetycznego i medycyny nuklearnej, Oddział
Chirurgii Klatki Piersiowej, Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji
Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
a także pierwszy w woj. śląskim oddział, w którym będą przeprowadzane przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę.
Projekt rozbudowy ŚCCS został zrealizowany w ramach działania 12.2 – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz liczna reprezentacja przedstawicieli świata
medycyny, nauki i biznesu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof.
dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący szpital wysokospecjalistyczny i jednocześnie akademicki ośrodek, związany
bardzo ściśle ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie szkolenia zawodowego studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz szkolenia podyplomowego dla specjalizujących się lekarzy.
W Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu działają cztery Katedry i Oddziały Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:



Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, a w jej ramach Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej,



III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii,



Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii,



Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii.

Przy każdej katedrze i oddziale klinicznym działają naukowe koła studenckie, które dodatkowo prowadzą działalność dydaktyczną
obejmującą techniki wysokospecjalistyczne.
Śląskie Centrum Chorób Serca jest także jednostką prowadzącą działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Wynika to zarówno ze statutu jednostki, jak i bliskiej współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i innymi ośrodkami badawczorozwojowymi w regionie, kraju i zagranicą. Badania prowadzone są w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, diabetologii, ale i nauk podstawowych.
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Pionierska operacja guza wątroby w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu
Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Pionierską operację usunięcia guza wątroby metodą elektroporacji przeprowadzili u pacjenta z niekorzystnie zlokalizowanym
nowotworem lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
„Metoda elektroporacji polega na potraktowaniu nowotworu
prądem o wysokim napięciu działającym w bardzo krótkich
interwałach czasowych. Można powiedzieć żartem, że prąd
operuje za nas” – powiedział podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w szpitalu szef zespołu operującego, prof. Paweł Lampe kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM i ordynator
Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK im. prof.
K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Metoda jest wskazana u chorych, u których klasyczna operacja jest niemożliwa. W tym przypadku guz był położony tak, że podczas
operacji mogło dojść do uszkodzenia kluczowych naczyń.
„Ta metoda uszkadza guz, a nie uszkadza naczyń. Udaje się je zachować dzięki temu, że prąd niszczy komórki, natomiast nie niszczy
kolagenu. Metoda chirurgiczna jest i pozostanie niezastąpiona, ale nie możemy uciekać od metod nowoczesnych, zwłaszcza tam,
gdzie nie jesteśmy w stanie pomóc metodą standardową” – dodał prof. Lampe.
Operowanym pacjentem był również naukowiec, prawnik, prof. Antoni Witosz. „Mam satysfakcję, że byłem obiektem, na którym wykonano tę pierwszą operację, swego rodzaju królikiem doświadczalnym” – żartował w rozmowie z dziennikarzami. „Nie miałem wątpliwości, żeby się poddać temu zabiegowi – to była kwestia pełnego zaufania do lekarzy. Czuję się świetnie, mógłbym już iść na spacer
do lasu” – wyznał.
Źródło: red./Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.

Pierwszy w Polsce certyfikat „Vascular Center” dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Kierowana przez Pana prof. Krzysztofa Ziaję Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, działająca w SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca, uzyskała status
„Vascular Center of the Medical University of Silesia Clinical
Hospital in Katowice, Poland” sygnowany przez European
Commission for Accreditation of Vascular Centres.
Tym samym Klinika dołączyła do sieci 7 ośrodków w Europie
posiadających ww. status i jest jedynym polskim ośrodkiem
w tym gronie. Uzyskany tytuł jest wynikiem dogłębnej i szczegółowej oceny, a certyfikat wydany 11 maja 2015 r. potwierdza, że oceniony ośrodek spełnia wszystkie wymogi stawiane
europejskim angiologicznym centrom referencyjnym i najwyższe europejskie standardy w tym zakresie. Zaszczytny tytuł
wraz z certyfikatem, zostanie uroczyście przekazany Zespołowi Katedry podczas Gali Międzynarodowej Unii Angiologicznej
w Budapeszcie w bieżącym roku.
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Zakończyła się I edycja warsztatów „Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć?”

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zakończył I edycję warsztatów z komunikacji dla przyszłych lekarzy. Wzięło w nich udział
60 studentów kierunków lekarskich dwóch Wydziałów Uniwersytetu.
Realizacja warsztatów możliwa była dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Warsztaty zostały zrealizowane i sfinansowane w całości
w ramach projektu „Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy” realizowanego w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu studenci mieli 15 godzin warsztatów i 10 godzin zajęć symulacyjnych.
Tematyka zajęć warsztatowych i symulacyjnych obejmowała:



komunikację werbalną, zasady skutecznego porozumiewania się, błędy w komunikacji,



komunikację niewerbalną, mowę ciała, rolę tonu głosu, dotyku i kontaktu wzrokowego z pacjentem, granice indywidualne,



podstawowe techniki terapeutyczne w budowaniu przymierza terapeutycznego z pacjentem i pozyskaniu go do współpracy,



pracę z pacjentem niewspółpracującym, roszczeniowym, agresywnym,



komunikację z pacjentem dziecięcym:
potrzeb rozwojowych i poznawczych,



zasady komunikacji w sytuacjach trudnych,



pracę z pacjentem (dorosłym/dzieckiem) chorym terminalnie, zasady
rozpoznania,



budowanie i zarządzanie zespołem, współpracę w grupie, rozwiązywanie konfliktów,



radzenie sobie ze stresem, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

nawiązywanie

kontaktu

z

dzieckiem

dostosowane

do

jego

wieku,

przekazywania niekorzystnego rokowania,

Do części symulacyjnej z wykorzystaniem infrastruktury CDiSM (przygotowanie sprzętu i symulatorów, przygotowanie scenariuszy
symulacyjnych pod kątem medycznym oraz wcielenie się w rolę pacjenta) byli zaangażowani pracownicy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Dla 54 studentów którzy ukończyli warsztaty i otrzymali najwyższą liczbę punktów zostały przewidziane płatne staże w szpitalach
klinicznych SUM oraz w gliwickim hospicjum, w okresie wakacyjnym. Studenci będą mogli wykorzystać nabyte podczas warsztatów
umiejętności komunikacyjne głównie na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych.
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką komunikacji wśród studentów medycyny, Uczelnia zamierza przeprowadzić kolejne
edycje warsztatów komunikacyjnych dla studentów ostatniego roku kierunków lekarskich, z poszerzeniem o kierunek lekarskodentystyczny. W celu pozyskania funduszy na warsztaty, SUM planuje udział w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
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XII Memoriał Ojca Prof. M.J. Bocheńskiego

23 maja odbyła się uroczystość pożegnania 34 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.
Był to już XII uroczysty Pochówek Darczyńców, który jest częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im. o.
Profesora Józefa Marii Bocheńskiego — zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego
ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Lekarskiego w
Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, krewni Darczyńców, studenci, lekarze i pracownicy naukowi.
Zebranych na uroczystości powitał kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof.
nadzw.: „To dla nas, pracowników uczelni medycznej, wyjątkowa uroczystość, podczas której z władzami Uczelni i studentami
składamy hołd naszym Darczyńcom za bezinteresowny akt oddania swojego ciała na potrzeby dydaktyki” – powiedział. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława: „ Żadnej z tych osób nie znałem osobiście, ale kiedy zastanawiam się, jaka
jest wspólna cecha tych różnych w końcu ludzi, to są to chęć ofiarowania cennego daru, jakim jest własne ciało oraz chęć pomocy i uczestnictwa w dochodzeniu do prawdy”
Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach.
Program Świadomej Donacji Zwłok w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach został wprowadzony dwanaście lat temu
jako pierwszy w Polsce. Projekt ten ma na celu informowanie i pozyskiwanie świadomych donatorów. Obecnie Katedra i Zakład
Anatomii Prawidłowej SUM posiada około 1400 potwierdzonych notarialnie aktów od osób, których wolą jest przekazanie po
śmierci ciała dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech, w tym miejscu śmierć cieszy się, że pomaga życiu”.

Promocja Doktorska na Wydziale Lekarskim w Katowicach
28 maja 2015 roku w Auli im. prof. dr hab. n. med. Witolda Zahorskiego odbyła się uroczystość rozdania dyplomów doktorskich
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med.
Jan E. Zejda. W uroczystości wzięli udział także: Prorektor ds.
Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab.
Krystyna Olczyk, Prodziekani Wydziału: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar i dr hab. n. med.
Marek Waluga, oraz Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr
hab. Aleksander L. Sieroń, promotorzy i bliscy osób promowanych. Wśród zaproszonych gości był Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach — dr Jacek Kozakiewicz.
Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach przyznano 91
stopni doktora nauk medycznych.
Przygotowała: Jolanta Kotas
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Uroczysta promocja doktorska na Wydziale Nauk o Zdrowiu
23 czerwca 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk
o Zdrowiu odbyła się uroczysta promocja doktorska. Uchwałą Rady
Wydziału Nauk o Zdrowiu przyznano dwa stopnie doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz 11 stopni doktora nauk medycznych
i 12 stopni doktora nauk o zdrowiu. W uroczystości uczestniczyli:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława,
promotorzy, członkowie rodzin i bliscy nowo mianowanych doktorów
habilitowanych i doktorów. Uroczystość poprowadził Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz.
Dyplom dr hab. nauk o zdrowiu otrzymali:



Wiesław Ziółkowski



Krzysztof Pawlicki

I Międzynarodowa Konferencja „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia
społecznego”
W dniach 11-14 maja 2015 roku w Supraślu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” zorganizowana w ramach
dwóch poważnych inicjatyw naukowych: Forum Naukowego —
Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka oraz Forum Naukowego — Warmia — Mazury — Podlasie.
Prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty wykluczenia
społecznego zostały przedstawione przez pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także naukowców ONZ
z Austrii, Japonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.
W ramach medycznych aspektów wykluczenia społecznego – przedstawiciele nauki i praktyki z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawili problematykę
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, brak społecznej akceptacji chorych na AIDS oraz zaburzenia
odżywiania. Poruszony został również problem niepłodności.
/dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/

Prezent dla Wydziału Nauk o Zdrowiu
16 czerwca przed Zakładem Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu, w obecności Dyrektora Zakładu Zieleni
Miejskiej w Katowicach mgr inż. Mieczysława Wołosza oraz Zastępcy
Dyrektora mgr inż. Magdaleny Bieli, Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu,
kierownika Zakładu i przedstawicieli studentów, zasadzono egzemplarz drzewa Carpinus betulus (grab pospolity) , które zostało podarowane Pani Dziekan WNOZ prof. Violetcie Skrzypulec-Plincie podczas
odbywającej się w Katowicach „V Międzynarodowej Konferencji Zieleń
Miejska Katowice 2015” przez właściciela czeskiej firmy Arboeko —
Pana Stanislava Fleka.
Konferencja, podczas której Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta wygłosiła
wykład pt. „Kobieta niepełnosprawna i jej otoczenie”, odbywała się
w dniach 11-12 czerwca br.
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Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
27 maja 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło
się uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. W uroczystości uczestniczyli
m.in.: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, kierownik UTW dr hab. n med. Jolanta Zalejska-Fiolka
oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu Pani Katarzyna
Flak.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu uroczystość odbyła się 22 czerwca
2015 roku w Centrum Dydaktycznym WNoZ. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr
hab. n. med. Czesław Marcisz, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, kierownik Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Sosnowcu dr hab. n. med. Katarzyna PawłowskaGóral oraz kierownik UTW w Zabrzu dr hab. n med. Jolanta Zalejska
-Fiolka.
Podczas obu uroczystości uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wysłuchali wykładu pt.: „Stres,
emocje i mózg ” prof. dr hab. n. med. Jadwigi Jośko-Ochojskiej.
Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ostatnie w tym roku akademickim spotkanie dla
uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało miejsce 9 czerwca. Wykład wygłosił dr n. farm. Artur Beberok pt. „Leki OTC czy suplementy diety w procesie samoleczenia”.

Zakończenie Uniwersytetu Pierwszego Wieku
20 czerwca 2015 w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyło się uroczyste zakończenie Uniwersytetu Pierwszego Wieku.
W zajęciach uczestniczyło trzynaścioro dzieci w wieku 9-13 lat. Podczas ostatniego spotkania, wraz z rodzicami i dziadkami przybyłymi
na uroczystość zakończenia roku akademickiego, dzieci wysłuchały
wykładu Prodziekan WNoZ Pani dr hab. n. med. Grażyny Markiewicz-Łoskot. Po wykładzie przystąpiono do uroczystego wręczenia
dyplomów ukończenia Uniwersytetu. Młodzi absolwenci z dumą
i radością odbierali dokument potwierdzający ich całoroczną pracę
i zaangażowanie w zajęcia. Fotorelację z zakończenia, jak również
z prowadzonych w całym roku akademickim zajęć można obejrzeć
na stronie:
www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-upw
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„Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny”
Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM akcji społecznej „Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny”, która odbyła
się w sobotę 30 maja.
Wszyscy chętni mogli skorzystać z porad lekarskich i badań profilaktycznych m.in. zbadać poziom glukozy we krwi, określić wskaźnik BMI, oszacować ilość tkanki tłuszczowej, zbadać stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonać komputerowe badanie stóp i fotometryczną
ocenę postawy ciała.
Przygotowano również warsztaty z pierwszej pomocy, mini szkołę rodzenia i naukę samobadania piersi, a także wykłady m.in. na temat zagrożenia dopalaczami i profilaktyki chorób nowotworowych.
Nie zabrakło też dobrej zabawy. Dużą atrakcją był symulator dachowania,
pokaz wozu strażackiego i sprzętu policyjnego oraz motocykli. Chętni
mogli wziąć udział w maratonie fitness, dla dzieci przygotowano również
zabawy i zajęcia ruchowe oraz warsztaty origami.

Dzień Dziecka w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SUM
Dla najmłodszych pacjentów szpitala, Uniwersyteckie Centrum
Okulistyki i Onkologii zorganizowało niezwykły Dzień Dziecka. Były
słodycze, prezenty, bańki mydlane, wspólne rysowanie, pozowanie do zdjęć, a przede wszystkim mnóstwo uśmiechu i pozytywnej
energii.
Małych pacjentów odwiedził smok Hilary — nowa maskotka katowickiej okulistyki dziecięcej. Hilary — w idealnie dobranych okularach — pokazywał dzieciom, że wizyta u okulisty może być przyjemna i wcale nie jest taka straszna, jak się wydaje. Animacje dla
dzieci w Bajkowym Kąciku przygotowały studentki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:
Katarzyna Materac-Jarząb, Joanna Wutke, Aleksandra Juras,
Marta Piekarska, Dominika Cholewa, Justyna Kachnic i Sylwia
Wyleciał, które wystąpiły w niecodziennych rolach: Pippi Langstrumpf, Boba Budowniczego, Kota Filemona i wielu innych.
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Warsztaty kulinarno-edukacyjne dla dzieci w Katedrze Dietetyki WZP SUM
26 maja 2015 roku w Katedrze Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
odbyły się warsztaty kulinarno-edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym,
w których uczestniczyło 35 przedszkolaków wraz z opiekunami.
Organizatorami warsztatów byli pracownicy Katedry dr n. med. A. Bielaszka oraz
dr n. med. E. Szczepańska, którzy jednocześnie są opiekunami kół naukowych:
Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności oraz Studenckiego Koła Naukowego Młodych Edukatorów, przygotowujących i realizujących specjalnie przygotowany w tym celu program. W ramach
warsztatów dzieci uczyły się m. in. przygotowywać desery ze świeżych owoców
oraz poprzez gry i zabawy edukacyjne, zapoznały się z zasadami prawidłowego
odżywiania.
Kolejne warsztaty — tym razem pod hasłem Zdrowo i po śląsku — odbyły
się 2 i 3 czerwca. Uczestnikami byli uczniowie czwartej i piątej klasy jednej z toszeckich podstawówek, którzy pod czujnym okiem profesjonalistów zgłębiali tajniki prawidłowego przygotowania posiłków.
Nad przygotowaniem potraw czuwali kucharze z Hotelu Rezydencja —
partnera programu oraz specjaliści z zakresu dietetyki Wydziału Zdrowia
Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczniowie samodzielnie przygotowali zdrowe i pożywne potrawy — od prostych śniadań po
dania obiadowe i dowiedzieli się jak komponować pełnowartościowe
dania. Pierwszy dzień poświęcony był na naukę przygotowania posiłków.
Drugiego dnia uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania.

II miejsce studentek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości
Żywności, Katedry Dietetyki na Festiwalu „Śląskie Smaki” w kategorii amatorzy
W dniu 06.06.2015 r w Wiśle odbyła się 10 jubileuszowa
edycja festiwalu „Śląskie Smaki”. W trakcie kulinarnych
zmagań w szranki stanęły 23 drużyny, podzielone na trzy
kategorie — profesjonalnych kucharzy, uczniów szkół gastronomicznych i amatorów. Pośród ośmiu drużyn ubiegających się o tytuł „Eksperta Śląskich Smaków 2015”
w kategorii amatorów znalazły się studentki ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny
Jakości Żywności — Małgorzata Słoma i Beata Stanuch.
Podczas trzygodzinnych zmagań przygotowały tradycyjne
śląskie potrawy: zupę chudo jewę, roladę wołową z kluskami śląskimi i modrą kapustą oraz na deser szpajzę w stylu
art. Konkursowe jury oceniło przygotowane potrawy wysoko, dzięki czemu studentki zajęły II miejsce w kategorii
amatorów udowadniając tym samym, że jako dietetyczki
znają upodobania kulinarne regionu województwa śląskiego.
mgr Mateusz Grajek
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności
Katedra Dietetyki
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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Dzień Diagnosty Laboratoryjnego na Śląsku

W dniu 27 maja 2015 roku, w sali Teatru Nowego w Zabrzu, odbyła się uroczystość oficjalnych obchodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego w województwie śląskim. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Dr Elżbieta Puacz — Prezes Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowała Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk –
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego oraz Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz — Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Wśród Gości uroczystości obecni byli także: Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska, Prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosjan, Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj. Gośćmi uroczystości byli także: Dyrektor Naczelny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach — dr n.med. Stanisław Dyląg oraz Dyrektor ds. Medycznych — dr Bożena Drybańska, Konsultanci
Wojewódzcy w dziedzinie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
reprezentanci województwa śląskiego w Organach KIDL oraz grono prawie 200 diagnostów laboratoryjnych — głównie kierowników
medycznych laboratoriów diagnostycznych.
Uroczystość poprowadziły: dr n. med. Anna Mertas oraz dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, pracownicy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach — członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, reprezentujący województwo śląskie. Obchody
święta diagnostów laboratoryjnych były okazją do uhonorowania pracy wyróżniających się diagnostów laboratoryjnych oraz osób
szczególnie zasłużonych dla diagnostyki laboratoryjnej.
Wśród wyróżnionych, liczne grono stanowili pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odznaczeniem
„Zasłużony dla Diagnostyki Laboratoryjnej” uhonorowana została Prof. dr hab. n. med. Gajane Martirosjan. Odznaczenie „Zasłużony
Diagnosta Laboratoryjny” otrzymały: dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev oraz dr n. med. Aleksandra Mileczarek-Palacz.
Natomiast „Dyplom za wzorową pracę” otrzymali: mgr Elżbieta Bobela, mgr Grażyna Pietsz oraz dr n. med. Robert D. Wojtyczka.
Część artystyczną uroczystości stanowił spektakl teatralny pt.: „Wysokie napięcie”. Poczęstunek w przerwie spektaklu był dla uczestniczących w uroczystości diagnostów laboratoryjnych okazją do spotkania z przyjaciółmi, miłych wspomnień, nawiązywania nowych
znajomości oraz wymiany doświadczeń.
Autor relacji: dr n. med. Anna Mertas

Naukowa Fundacja Polpharmy nagrodziła naukowców
Podczas oficjalnej Gali, która odbyła się 19 czerwca w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku wręczone zostały granty, stypendia doktoranckie
i nagrody dla laureatów konkursów Fundacji. Nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich wręczyli: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz
Prezes zarządu Fundacji dr Wojciech Kuźmierkiewicz.
W Gali wzięły udział władze Polpharmy oraz Naukowej Fundacji. Gościem uroczystości był Sławomir Neumann, Wiceminister Zdrowia,
Henryka Bochniarz, Prezydent KPP Lewiatan oraz Jerzy Buzek, którego
wykład „Jak uleczyć Europę — innowacyjność, współpraca naukowa,
wspólny rynek”, uświetnił część oficjalną spotkania. Na Galę przybyli
także profesorowie, członkowie Rad Naukowych Fundacji, przedstawiciele środowiska akademickiego, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, lekarze i farmaceuci, dziennikarze i pracownicy Polpharmy.
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III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia
w medycynie i komunikacji społecznej.”

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” organizowana przez Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej SUM oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej.
Tym razem hasło przewodnie spotkania naukowego: „Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej.” wzbudziło niezwykłe zainteresowanie, które miało swój konkretny wymiar w postaci ponad 220 uczestników. Wśród
nich licznie reprezentowani byli pracownicy naukowi, lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, psycholodzy i pedagodzy, a także
reprezentanci innych zawodów.
Stałą formułą konferencji z tego cyklu jest możliwość uczestnictwa każdego zainteresowanego, niezależnie od jego naukowego cenzusu, co nie tylko nie wpływa na poziom naukowy, lecz zmusza do szczególnej troski o komunikatywność przekazu.
Dorobkiem konferencji jest kolejna monografia, tym razem poświęcona empatii, dostępna w ponad 30 bibliotekach naukowych w Polsce oraz u organizatora. Wcześniejsze monografie są już dostępne w Internecie.
Rosnące zainteresowanie cyklicznymi konferencjami potwierdza uczestnictwo osób z różnych regionów kraju. Warto podkreślić, że poza śląskim środowiskiem medycznym, w konferencji uczestniczyła delegacja z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
a także osoby zainteresowane z Krakowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Tarnowa, Dębicy, Zakopanego, Rabki i Wrocławia.
Uczestnicy podkreślali nie tylko wartość naukową spotkania, lecz także jego szczególny ładunek emocjonalny inspirujący do
dyskusji i głębokich przemyśleń.
Organizatorzy zapraszają na kolejną konferencję z tego cyklu, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2016 r. w Domu Lekarza
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

/prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach/
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Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, „Badania
laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego.

11 czerwca br. w przestronnych i nowoczesnych pomieszczeniach kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, toczyły się obrady Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem — okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego. Uroczystość otworzyli prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada — Organizatorzy Przedsięwzięcia, zaś
w imieniu Jego Magnificencji Rektora SUM, prof. dr hab. Przemysława Jałowieckiego, głos zabrał prof. dr hab. Jan Duława — Prorektor ds. Nauki.
Aktualność tematyki będącej przedmiotem obrad, zgromadziła blisko 200 Uczestników — diagnostów laboratoryjnych, lekarzy różnych specjalności — w tym szczególnie z zakresu medycyny ratunkowej oraz — ratowników medycznych. Jednak ta znacząca frekwencja Uczestników była z pewnością także i pochodną zapowiedzianej obecności wybitnych Autorytetów z dziedziny diagnostyki
laboratoryjnej, tj. Profesorów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM), Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP), a ponadto — Prezesów Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz — współpracującego z diagnostami laboratoryjnymi Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Medycyny Ratunkowej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), jak i wybitnego znawcy prawa medycznego,
Pani Profesor z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (UŚ). Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji byli bowiem Profesorowie Krystyna Sztefko, Bogdan Solnica (CMUJ), Przemysława JaroszChobot, Krystyn Sosada, Andrzej Więcek (SUM), Jerzy Ładny (UMB), Elżbieta Puacz (KIDL), Katarzyna Ziółkowska (UMP) i Teresa
Dukiet-Nagórska (UŚ). Swoją obecnością i merytorycznym wsparciem zaszczycił obrady Konferencji były Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa.
Tematyka będąca przedmiotem obrad dotyczyła roli POCT w diagnostyce przyłóżkowej SOR, rekomendacji, norm i aktów prawnych
oraz standardów jakości w zakresie POCT, podstaw prawnych działania lekarza i diagnosty laboratoryjnego podczas postępowania
w SOR z pacjentem niewspółpracującym w procesie diagnostycznym, zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem,
postępowania diagnostyczno-klinicznego u chorych z urazami wielonarządowymi, mitów i prawdy o parametrach równowagi kwasowo-zasadowej, działań diagnostyczno-terapeutycznych w ostrych powikłaniach cukrzycy oraz wskazań do interdyscyplinarnej współpracy w trakcie terapii małego pacjenta z cukrzycą. Odzwierciedlone w przytoczonej tematyce obrad, wieloaspektowe podejście do
szeroko rozumianej problematyki funkcjonowania procedur POCT, szczególne talenty oratorskie Wykładowców oraz towarzysząca
obradom niezwykła atmosfera — swobodna, umożliwiająca dialog i bezpośredni kontakt Wykładowców ze słuchaczami sprawiły, iż
Uczestnicy w komplecie „dotrwali” do zakończenia Konferencji.
Co ważne, wspaniałym wzbogaceniem programu Konferencji były warsztaty firmowe, które obejmowały kurs z zakresu stosowania
POCT w praktyce, prowadzone przez Firmę Roche Diagnostics Polska oraz kurs z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy +AED,
prowadzony przez Firmę Laerdal Medical Poland oraz Panów Prof. dr hab. n.med. Krystyna Sosadę — Konsultanta Wojewódzkiego
z zakresu Medycyny Ratunkowej i dr n. med. Wojciecha Żurawińskiego z Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej SUM. Kursy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czego wyrazem było liczne grono ich
Uczestników.
Przywilej organizowania pierwszej w Polsce Konferencji, dotyczącej wytycznych organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care testing), a jednocześnie stwarzającej tak potrzebną platformę do integracji przedstawicieli różnych
zawodów medycznych, przypadł dwóm Wydziałom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, tj. Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu.
Szczególnie zaszczyceni honorem organizowania tego nowatorskiego Przedsięwzięcia, gorąco dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom, a także Głównemu Sponsorowi — Firmie Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. i Partnerowi Konferencji — Firmie Laerdal Medical Poland Sp. zo.o., za udział w tym Przedsięwzięciu, a więc wszystkim Tym, którym bliskie są zadania i problematyka, ważnej dla
zdrowia i życia pacjenta, procedury Point of care testing.
Prof.dr hab.n.med. Krystyna Olczyk
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/skróty: redakcja/
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VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD)
i XXII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej
W malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
w dniach 07-09 maja 2015 odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (PTEiDD) i XXII
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej
(obecnie PTEiDD). W tym roku trud i zaszczyt organizowania
tego spotkania przypadł Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Ewy Małeckiej-Tendery. Na miejsce
obrad wybrano Hotel Villa Verde w Zawierciu, który okazał się
być bardzo dobrą lokalizacją, sprzyjającą owocnym dyskusjom
w gronie naukowców i przyjaciół. Liczba uczestników osiągnęła
ponad 200 osób, co stanowi rekordowy wynik dla konferencji
poświęconej tak wąskiej specjalizacji medycznej.

Otwarcie Zjazdu uhonorowali swoją obecnością przedstawiciele Władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Lekarskiego
SUM w Katowicach: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski i Prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. dr. hab.
n.med. Jerzy Wojnar. Poza tym został odczytany list powitalny, przesłany przez Prezydenta Katowic, dr n. tech. Marcina Krupę.
W czasie uroczystości otwarcia został również uhonorowany minutą ciszy i przedstawieniem sylwetki, niedawno zmarły, prof. dr hab.
n. med. Eugeniusz Korman, wybitny pediatra i endokrynolog dziecięcy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Już dzień przed oficjalnym otwarciem Zjazdu okazał się pracowity i owocny w związku z zebraniem Konsultantów Wojewódzkich nowo
utworzonej specjalizacji jaką jest endokrynologia i diabetologia dziecięca, wyodrębniona z endokrynologii ogólnej.

Ważnym momentem było nadanie tytułu Honorowego Członka PTEIDD dla profesora Ze’eva Hochberga, emerytowanego profesora
pediatrii i endokrynologii Izraelskiego Instytutu Technologii w Haifie, który też wygłosił intrygujący wykład na temat ewolucyjnych perspektyw wieku dojrzewania. Profesor Hochberg był wielokrotnie wykładowcą na polskich sympozjach, jak również opiekunem naukowym młodych endokrynologów dziecięcych z całego świata.
Należy również wspomnieć o nagrodzie im. Tomasza E. Romera, przyznawanej w konkursie na najlepszą opublikowaną pracę w dziedzinie endokrynologii wieku rozwojowego. W tym roku to niewątpliwe wyróżnienie przypadło dr n med. Pawłowi Matusikowi i prof. Ewie
Małeckiej-Tenderze z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowicach, biorących udział w wieloośrodkowym
i międzynarodowym projekcie dotyczącym otyłości u dzieci.
Wszystkie wykłady uzyskały niezwykle wysoką pozytywną ocenę słuchaczy. Wygłoszone wykłady plenarne obejmowały między innymi
osiągnięcia jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Koledzy i Koleżanki z innych ośrodków w Polsce wielokrotnie wyrażali swoje uznanie dla wartości merytorycznej i przyjacielskiej atmosfery obrad, jak również zauroczenie scenerią Jury. Podsumowując, VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej można uznać za udane przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody 40-ecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Maria Kalina
Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
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I Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii

Powołane z inicjatywy Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polskie Towarzystwo Krioterapii miało swój I Kongres w dniu 29.05.2015 roku, który odbył się w Klubie Creator — „Strefa Spotkań” we Wrocławiu.
Znaczenie wykorzystania medycyny fizykalnej rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dowodem uznania medycyny fizykalnej,
do której podstawowych metod należy krioterapia, jest objęcie Kongresu Honorowym Patronatem przez JM Rektorów oraz Dziekanów. Patronat Honorowy objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego — Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu — Prof.
dr hab. Juliusz Migasiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach — Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu — Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF.
O docenieniu tej metody fizykalnej świadczy również fakt objęcia Kongresu Patronatem Naukowym przez Europejskie Towarzystwo
Medycyny opartej na Predykcji, Prewencji i Spersonalizowanym podejściu do Pacjenta (EPMA) oraz objęcie go Patronatem Medialnym przez: Acta Balneologica, Gerontologię Współczesną, Inżynierię Biomedyczną oraz Gazetę Wrocławską.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. n. med. Agata Stanek, a Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. dr h.c.
Aleksander Sieroń.
I Kongres Krioterapii cieszył się dużą popularnością. Wzięło w nim udział blisko 100 osób. Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii: prof. Aleksander Sieroń, dr hab. Agata Stanek, prof. Anna Skrzek, prof. Krystyna Księżopolska, prof. Jolanta Kujawa, prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Grzegorz Cieślar, prof. Joanna Rymaszewska, prof. Zdzisława Wrzosek, dr hab. Karolina Sieroń-Stołtny, prof. Oleg Panchenko, prof. Maciej Chorowski, prof. Zofia Drzazga, prof. Halina Podbielska, dr
hab. Armand Cholewka oraz dr Joanna Bauer-Matuła.
Program Kongresu obejmował tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć nowoczesnej inżynierii i fizyki — aktualny stan i możliwości rozwoju. Dowodem wysokiego poziomu
merytorycznego Kongresu były burzliwe dyskusje oraz wymiana poglądów po zakończeniu sesji.
Podczas Kongresu uczestnicy mielili możliwość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Krioterapii oraz nawiązania nowych znajomości.
Na zakończenie Kongresu Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii dr hab. n.med. Agata Stanek poinformowała, że Kongres będzie cyklicznym corocznym spotkaniem naukowym i zaprosiła uczestników do udziału w przyszłym roku. Prof. Anna Skrzek — WicePrezes PTK poinformowała o planowanym konkursie na najlepszą pracę z zakresu krioterapii, którego sponsorem będzie firma
Creator sp. z o.o.
/ mgr Grzegorz Onik/
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Relacja z I edycji kursu „Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym, prewencja,
rozpoznawanie i postępowanie”

23 maja 2015 r. odbyła się pierwsza edycja kursu pt. "Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym, prewencja, rozpoznawanie i postępowanie". Kurs organizowany był przez Katedrę Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a kierownictwo naukowe
objęli prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski.
Pomysłodawcą i gościem honorowym kursu był Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek. Wykłady prowadzone były przez wybitnych profesorów, specjalistów z dziedzin anestezjologii, intensywnej terapii oraz kardiologii, chorób wewnętrznych, dermatologii i alergologii. Wykłady podzielone były na trzy bloki
tematyczne. Pierwszy blok prowadzony był przez prof. dr hab. n. med. Hannę Misiołek i lek. med. Szymona Białkę, specjalistów
z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Uczestnicy kursu poznali procedury postępowania w przypadku wstrząsu oraz innych ciężkich stanów zagrożenia życia. Poruszony był również temat znieczuleń stosowanych w gabinecie stomatologicznym oraz sposobów uśmierzania ostrego bólu po zabiegach chirurgicznych. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli na fantomach podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (BLS, ALS) oraz wkłucia dożylne i prawidłowe zakładanie wenflonu. Drugi blok wykładowy prowadzony był przez prof. hab. n.
med. Mariusza Gąsiora, dr n. med. Mateusza Tajstrę i dr n. med. Przemysława Trzeciaka, specjalistów z III Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Tematyka wykładów dotyczyła
pacjentów z grupy ryzyka leczonych kardiologicznie.
Trzeci blok wykładów, prowadzony przez dr hab. n. med. Alicję Grzankę i dr hab. n. med. Radosława Gawlika, specjalistów
z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, dotyczył nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego, zaostrzenia astmy w gabinecie stomatologicznym oraz anafilaksji w praktyce lekarza stomatologa.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i został wysoko oceniony przez uczestników. Informujemy jednocześnie, że kolejna
edycja kursu odbędzie się 24 października 2015 r.
/ dr n. med.

Aleksandra Czelakowska/

VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej
W dniach 21-23 maja w Zabrzu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej zorganizowana
przez Katedrę i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Podczas Konferencji omówione zostały aspekty chirurgii metabolicznej i bariatrycznej. W programie naukowym położono szczególny nacisk na kwalifikację chorych do poszczególnych rodzajów operacji, postępowanie w powikłaniach pooperacyjnych oraz na
nowości i trendy w technikach operacyjnych w chirurgicznym leczeniu otyłości. W ostatnim czasie podkreśla się również szczególne
znaczenie kompleksowego, interdyscyplinarnego podejścia do leczenia chorych otyłych. Stąd do udziału w Konferencji zaproszono
również ekspertów zajmujących się niezabiegowym leczeniem otyłości. Podczas konferencji odbyły się równoległe sesje obejmujące
problemy metaboliczne, dietetyczne i psychologiczne w otyłości przeznaczone dla lekarzy rodzinnych, którzy stanowią ważne ogniwo w leczeniu tego schorzenia. W otwarciu Konferencji udział wzięła m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk.
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Sprawozdanie z X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiej Akademii
Dermatologii i Wenerologii „Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka i jego zdrowia”
X Sympozjum objęte patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego odbyło się w dniach 14-17 maja
2015 r. w Karpaczu. Organizacji tego ważnego spotkania naukowo-szkoleniowego podjął się zespół naukowy Katedry i Kliniki Dermatologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach a przewodniczącą komitetu naukowego i organizacyjnego była prof. dr hab. Ligia
Brzezińska-Wcisło. Funkcję sekretarza komitetu naukowego i organizacyjnego pełniła dr hab. Anna Lis-Święty. Na miejsce obrad wybrano Centrum Konferencyjne Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, które zgromadziło około 400 uczestników. Do udziału w sympozjum
oprócz znakomitych polskich dermatologów zaproszono także wybitnych naukowców innych specjalności: prof. dr hab. Urszulę
Mazurek — Kierownika Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
Sosnowcu SUM oraz prof. dr hab. Irenę Krupkę-Matuszczyk — Kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Sympozjum zaszczycił swoją obecnością również prof. dr med. Swen Malte John — Kierownik Instytutu
Dermatologii Interdyscyplinarnej, Prewencyjnej i Rehabilitacyjnej Uniwersytetu w Osnabrueck w Niemczech.
Podczas uroczystego otwarcia, uczestników powitali: przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum prof. dr hab. n. med. Ligia
Brzezińska-Wcisło i prof. dr hab. Jacek Szepietowski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W sesji
plenarnej inauguracyjnej wykłady poświęcone były pamięci wybitnych polskich dermatologów. Pierwszy wykład im. Prof. Mariana Grzybowskiego nt. „Keratoacanthoma — wczoraj i dziś, jeden z problemów badanych przez profesora Mariana Grzybowskiego” wygłosiła
prof. Urszula Mazurek. Następnie dwa wykłady im. prof. Tadeusza Chorzelskiego i im. Prof. Rudzkiego przedstawili kolejno prof. Zygmunt Adamski (Poznań) i prof. Romuald Maleszka (Szczecin). Tematy wykładów obejmowały: „Rozwój technik bioobrazowania autoimmunizacyjnych dermatoz pęcherzowych w świetle badań zapoczątkowanych przez profesora Tadeusza Chorzelskiego” i „Rolę grzybów
w etiopatogenezie chorób alergicznych”. Sesję zakończył wykład interdyscyplinarny prof. Ireny Krupki-Matuszczyk nt. „Czy istnieje jedność skóry i duszy?”
Drugiego i trzeciego dnia sympozjum odbyło się łącznie 11 sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 70 referatów. Przedstawiono ponad 60 przypadków chorobowych (36 doniesień ustnych w dwóch sesjach i 25 doniesień w formie plakatów). Panu prof. Wiesławowi Glińskiemu — pomysłodawcy i twórcy Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii poświęcono sesję, która obejmowała prezentację 16 oryginalnych prac badawczych, które przedstawili młodzi naukowcy. Większość prac dotyczyła badań nad patogenezą
łuszczycy i atopowego zapalenia skóry, tematyki szczególnie bliskiej zainteresowaniom prof. Glińskiego. Doniesienia pochodziły
z różnych ośrodków: Dominika Wcisło-Dziadecka (Katowice), Joanna Bartosińska (Lublin), Aleksandra Batycka-Baran, Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Kalina Welz-Kubiak (Wrocław), Magdalena Pirowska, Maciej Pastuszczak (Kraków), Jarosław Bogaczewicz, Dorota
Sobolewska-Sztychny (Łódź), Agnieszka Osmola-Mańkowska, Justyna Gornowicz-Porowska (Poznań), Magdalena Trzeciak (Gdańsk),
Dorota Wilamowska (Olsztyn), Beata Jakubowska, Mariusz Sikora (Warszawa), Ewa Duchnik (Szczecin). Decyzją kapituły, w której
skład weszli: prof. Andrzej Kaszuba (Łódź), prof. Waldemar Placek (Olsztyn), prof. Lidia Rudnicka (Warszawa), prof. Jacek Szepietowski
(Wrocław) i prof. Hanna Wolska (Warszawa) dwie prace zostały uhonorowane nagrodą: „Ekspresje genów białek koperty rogowej
w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry — SPRR3 i SPRR1A nowi gracze w patogenezie atopowego zapalenia skóry” (Magdalena Trzeciak) i „Aspekty immunologiczne surowiczooporności u chorych na kiłę” (Maciej Pastuszczak). Duża aktywność
młodych dermatologów była także widoczna podczas prezentacji przypadków chorobowych, których ilość i poziom naukowy był imponujący. Tematyka pozostałych sesji obejmowała m.in.: łuszczycę, choroby zawodowe, choroby tkanki łącznej, choroby alergiczne skóry,
dermatologię dziecięcą, choroby pęcherzowe i nowotwory skóry.
Najbardziej istotne i aktualne problemy z zakresu patogenezy, diagnostyki i terapii chorób skóry poruszono podczas „Sesji profesorskiej” i sesji: „Aktualne wyzwania z dermatologii i wenerologii”. Wykładowcami w obu sesjach byli wybitni polscy dermatolodzy: prof.
Andrzej Kaszuba (Łódź): „Nowości w etiopatogenezie i leczeniu chorób skóry 2015” i „Współczesne aspekty skojarzonego leczenia
miejscowego w trądziku pospolitym”, prof. Anna Woźniacka (Łódź): „Skóra zwierciadłem ogólnoustrojowych procesów autoimmunizacyjnych”, prof. Ewa Robak (Łódź): „Zmiany skóry w przebiegu chorób krwi”, prof. Waldemar Placek (Olsztyn): „Mechanizm powstawania
zmian skórnych w cukrzycy”, prof. Adam Reich (Wrocław): „Półpasiec — problem nadal aktualny”, dr hab. Małgorzata Olszewska
(Warszawa): „Ziarniniakowe zapalenie warg” czy dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk): „Zasady opieki nad pacjentem
zakażonym HIV - rekomendacje PTN AIDS 2014”.
Ukoronowaniem udanych sesji naukowych były spotkania towarzyskie: uroczysty bankiet, który odbył się drugiego dnia sympozjum oraz wieczór pożegnalny, zakończony koncertem zespołu Raz Dwa Trzy. Jak co roku przyznano dwie statuetki „Partner Polskiej
Akademii Dermatologii i Wenerologii” najbardziej zasłużonym dla jej rozwoju, tym którzy uwierzyli w sens idei PA2 oraz przez lata
wspierali jej działania. Laureatami którym przyznano również tytuł Partnera Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii zostali: prof.
Andrzej Kaszuba (Łódź) i prof. Zbigniew Samochocki (Warszawa). Wybór Karpacza na miejsce obrad oraz interesujący i niezwykle
wartościowy program naukowy sympozjum, a także imprezy towarzyszące przyczyniły się sukcesu kolejnej X jubileuszowej edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii zorganizowanej pod przewodnictwem prof. Ligii Brzezińskiej-Wcisło.
Anna Lis-Święty
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V miejsce studentów SUM na międzynarodowych zawodach ratownictwa medycznego w Czechach
W dniach 27-28 maja 2015r. studenci VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, członkowie SKN przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod opieką
Prof. dr
hab.med. Hanny Misiołek: Marek Dryżałowski, Piotr Pawłowski,
Seweryn Król wzięli udział w zawodach ratownictwa medycznego Rallye Rejviz 2015 odbywających się w Czechach. Do
wykonania mieli 10 zadań ( 7 dziennych i 3 nocne ), ocenie
podlegała wiedza medyczna, umiejętność pracy w zespole,
a także rola kierownika zespołu. Zajęli 5 miejsce w kategorii
studentów. Rallye Rejviz jest najstarszą tego typu imprezą w
Europie i jedną z najstarszych na świecie, co roku w zawodach startuje ok. 100 zespołów z całego świata.

II miejsce studentów SUM w I Ogólnopolskich Symulacjach Diagnostycznych w
Lublinie
Studentki IV roku analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM: Anna Hołda, Renata
Baczyńska i Agnieszka Pająk zdobyły II miejsce (ex aequo z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie) podczas odbywających się 29-31
maja w Lublinie I Ogólnopolskich Symulacji Diagnostycznych. I miejsce przypadło w udziale Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu.
Symulacje diagnostyczne to program mający na celu postawienie
studentów kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna
przed szeregiem przypadków diagnostycznych, z którymi będą mieli
do czynienia w trakcie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.
Zadaniem uczestników była wnikliwa analiza danego przypadku na
podstawie dostępnych danych i własnej wiedzy, przeprowadzenie
odpowiedniej procedury diagnostycznej za pomocą dostępnej aparatury oraz interpretacja uzyskanych wyników. Uczestnicy zmagali
się m.in. z zadaniami z mikrobiologii, biologii molekularnej i chemii
klinicznej.

Nagrody dla studentów z Koła Naukowego przy Zakładzie Kinezjologii Katedry
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Studenci z Koła Naukowego przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Ewelina
Grabska, Piotr Rzepnicki i Karolina Chacko zdobyli II nagrodę podczas odbywającego się 24-26 kwietnia 2015 r. w Warszawie sympozjum IX Wiosna z Fizjoterapią, za pracę „Wpływ wieku na restytucję
powysiłkową”.
Studentka Karolina Chacko zajęła również II miejsce na II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny —
promocja zdrowia — starzenie” we Wrocławiu za referat pt. „Wpływ
zaburzeń ortostatycznych na upadki w wieku geriatrycznym”.
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II miejsce studentów SUM w finale konkursu Scapula Aurea 2015
W dniach 29-30 maja 2015 r. w Bydgoszczy odbył się międzynarodowy finał konkursu wiedzy anatomicznej Scapula Aurea
2015. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowały dwa czteroosobowe zespoły studentów polsko i angielskojęzycznych. Drugie indywidualne miejsce w konkursie zajął
student Kacper Borowiec. Drugie drużynowe miejsce zajęli:
Sikora Diana, Czepe Gabriel, Brabucki Bartosz, Borowiec Kacper.
Studentów angielskojęzycznych w konkursie reprezentowali:
Hammound Ahmad, Gierrero Martinez Claudia, Moussa Mahmoud Sayed, Onoucha Chinedu Nkemka.

Wyróżnienia dla studentek z Koła Naukowego w Katedrze i Zakładzie Immunologii
i Serologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
Sosnowcu
Studentki z Koła Naukowego działającego w Katedrze i Zakładzie Immunologii
i Serologii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu otrzymały wyróżnienia za prezentację prac na III Ogólnopolskiej
Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej, która
odbyła się w dniach 30-31 maja 2015 roku w Lublinie.
Studentka IV roku kierunku analityka medyczna Anna Hołda za pracę pt.
„Wykorzystanie receptora c-kit w diagnostyce i leczeniu ostrej białaczki szpikowej”, a studentka V roku kierunku analityka medyczna Zuzanna Gadomska za
pracę pt. „Rola wybranych cytokin z rodziny interleukiny-1 w powstawaniu i rozwoju endometriozy”,

III miejsce dla studentów SUM w konkursie „Superhelisa 2015”
W dniach 22 i 23 maja br. w Poznaniu odbył się Finał
XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej dla Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych „SUPERHELISA 2015”,
w którym studenci Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
zajęli III miejsce w klasyfikacji zespołowej. Wydział Lekarski w
Katowicach reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra
Dudek, Olga Burzej i Aleksandra Rak.
Konkurs wygrała drużyna z UM w Warszawie, a II miejsce zajęła
drużyna z UM w Poznaniu.
Eliminacje do konkursu składają się z trzech etapów: testu (100
pytań), egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych) oraz finałowego egzaminu ustnego (3 pytania). W ostatnim etapie uczestniczy
10 najlepszych uczestników, z drużyny SUM zakwalifikowały się
aż dwie osoby — pani Aleksandra Rak i pani Aleksandra Dudek.
Organizatorem tegorocznego finału była Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
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III miejsce dla studentek Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii i
Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Studentki Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Anna Hechmann, Martyna Oprzondek, Zuzanna Rzepka
i Katarzyna Żołnierczyk zdobyły III nagrodę w sesji farmaceutycznej
podczas odbywającego się w dniach 14-16 maja 2015 r. 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, za pracę
„Impact of streptomycin on melanization process and antioxidant
enzymes activity in HEMn-DP melanocytes”.
Dodatkowo Studentki otrzymały wyróżnienie za pracę
”Melanogenesis and antioxidant enzymes activity in melanocytes
HEMn-DP cultured with kanamycin”.
Opiekunem Koła jest dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok.

Nagroda dla studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: Piotr Bańka, Agnieszka Idzik, Agnieszka Jarosińska,
Mateusz Jankowski, Hanna Motyka i Klaudia Glinka zdobyli III nagrodę w sesji zdrowia
publicznego podczas odbywającego się w dniach 14-16 maja 2015 r. 10th Bialystok
International Medical Congress for Young Scientists, za pracę „Repeatability of spirometric results in sitting and standing position in school-aged children in Katowice, Poland”.
Dodatkowo otrzymali wyróżnienie za pracę ” Comparison of spirometric results between sitting and standing position in school-aged children in Katowice, Poland”. Opiekunem prac był dr n. med.Grzegorz Brożek.

Wyróżnienie dla studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Laryngologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Laryngologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: Agnieszka Jarosińska, Paweł Wowra i Karolina Goroszkiewicz zdobyli pierwsze
wyróżnienie w kategorii 'Case reports' podczas 10th Bialystok
International Medical Congress for Young Scientists, który odbywał się w dniach 14-16 maja 2015r. w Białymstoku za pracę
„Application of dacryocystorhinostomy in the treatment of iatrogenic nasolacrimal duct obstruction” .
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I i III miejsce studentek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Ogólnej
i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na
Konferencji „7th International Student Medical Congress in Košice 25th – 27th of June 2015
W dniach 24–26 czerwca 2015 r. w Koszycach (Czechy) odbył się 7th International Student Medical Congress, w którym uczestniczyły studentki
V roku farmacji: Aleksandra Bartoń i Monika Łach. Studentki reprezentowały Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. W sesji “Zdrowie Publiczne” (Session Public Health I) Aleksandra Bartoń za ustną prezentację pracy Waterpipe passive smokers' exposure to
carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons zajęła I miejsce, natomiast
Monika Łach za ustną prezentację pracy Waterpipe as a source of exposure to carbon monoxide w tej samej sesji zajęła III miejsce.

Osiągnięcia Studentów Koła Naukowego przy Klinice Urologii w Zabrzu w roku
akademickim 2014/2015
Członkowie koła naukowego przy Klinice Urologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM w składzie: Albert Krzak, Piotr Kucha, Mateusz Marcinek, Krystyna Młynarek, Paweł Rajwa i Aleksandra Raźnikiewicz w roku akademickim 2014/2015 wzięli udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, prezentując
wyniki swojej pracy naukowej.
Już we wrześniu 2014 r., tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, podczas 25th European Students’ Conference
w Berlinie otrzymali I nagrodę w sesji urologicznonefrologicznej za pracę pt.: „Nephron sparing surgery of the
neoplasmatic tumors in a solitary kidney”.
Doroczne, w tym roku już XVII Międzynarodowe Sympozjum
Studentów i Młodych Lekarzy z zakresu chirurgii i innych
specjalności zabiegowych, które odbyło się w dniach 17-19
kwietnia w Ustroniu zakończyło się dla nas I wyróżnieniem pracy pod tytułem: „Zastosowanie rezonansu magnetycznego z dyfuzją w
diagnostyce raka stercza”. Podczas tej samej konferencji, inna praca, pt.: ”Zastosowanie litotryptora pneumatycznego i lasera
holmowego w leczeniu kamicy moczowodowej (URSL) i nerkowej (RIRS) u dzieci” została uhonorowana I miejscem i nagrodą specjalną przez Śląską Izbę Lekarską.
22 maja br. w Katowicach podczas The 10th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, praca pt.:
„Evaluation of the effectiveness and suitability of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in diagnosis of prostate cancer”
zajęła drugie miejsce w sesji Radiologii, Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej.
23 maja br. w Poznaniu podczas I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej praca pt.: „Wstępne wyniki leczenia chirurgicznego zaburzeń erekcji w Klinice Urologii w Zabrzu” została doceniona podwójnie — uzyskała miano „najlepszej pracy” zarówno
w ocenie Jury Konferencji jak i Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Samborskiego.
Nadzór merytoryczny nad pracą naukową koła sprawował Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz oraz opiekun studenckiego koła naukowego dr n. med. Marcin Życzkowski.
/ przygotowała: Aleksandra Raźnikiewicz/
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Student SUM brązowym medalistą Mistrzostw Europy w ju-jitsu
Mateusz Duran — zawodnik AZS SUM, student IV roku farmacji zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w ju-jitsu w kategorii wagowej
do 85kg. W rozegranych w holenderskim Almere mistrzostwach
wzięło udział 19 państw i ponad 300 zawodników, wśród których nie
zabrakło światowej czołówki. Mimo wymagających przeciwników
Mateusz pewnie wygrywał kolejne walki pokonując reprezentantów
Czarnogóry, Danii i Holandii. W czasie całego turnieju przegrał tylko
jedną walkę, na losie której zaważył błąd techniczny popełniony
przez naszego zawodnika. O medal przyszło Mateuszowi walczyć
z reprezentującym Szwajcarię Nicolas Baez. Pojedynek zakończył się
jednak wynikiem 19:9 nie pozostawiając żadnych wątpliwości, komu
należy się miejsce na podium. W całym turnieju Polacy wypadli bardzo dobrze zdobywając w sumie 14 medali, ostatecznie zajęli
2 miejsce w klasyfikacji drużynowej
Z przyjemnością informujemy także, że Mateusz Duran będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Tunisie w listopadzie
2015r.

Tenisowe srebra
15-17 maja 2015 na kortach w Żywcu zostały rozegrane Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w tenisie
ziemnym.
Zgłosiło się pięć reprezentacji żeńskich i osiem męskich. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Reprezentacja żeńska
w składzie: Dorawska Karolina, Domańska Aleksandra, Woźny
Ewa zajęła II miejsce.
Reprezentacja męska w składzie: Pokrzywnicki Marcin, Rams
Mateusz, Woźny Łukasz otarła się o strefę medalową i ostatecznie zajęła V miejsce. Serdeczne gratulacje dla zawodniczek
i trenera mgr Krystiana Kupki.

Pierwsze Akademickie Mistrzostwa Śląska w Squashu
10 maja odbyły się "Pierwsze Akademickie Mistrzostwa Śląska w Squashu" organizowane
przez Klub Uczelniany AZS oraz Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Mistrzostwa odbyły się pod Honorowym Patronatem Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk.
O tytuł mistrza rywalizowało blisko 50 zawodników z 6 wyższych uczelni Śląska. Po całodniowych zmaganiach udało się wyłonić zwycięzców:
W kategorii męskiej:
I miejsce — Jakub Wasilewski (Politechnika Śląska), II miejsce — Marek Sowa (Uniwersytet
Ekonomiczny), III miejsce — Michał Frej (Politechnika Śląska)
W kategorii pań:
I miejsce — Beata Marcyniuk (Politechnika Śląska), II miejsce — Katarzyna Paluch (Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach), III miejsce — Katarzyna Sobolewska (Politechnika
Śląska)
Wysoka forma zawodników Politechniki skutkowała zdobyciem złotego medalu w klasyfikacji drużynowej. Reprezentacja naszej Uczelni stanęła na drugim miejscu podium, trzecie
miejsce przypadło Uniwersytetowi Śląskiemu.
Gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy na kolejne edycje Mistrzostw!
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MEDYKALIA 2015
W tym roku Samorząd Studencki SUM połączył siły z wszystkimi największymi uczelniami na Śląsku, a Medykalia zostały włączone w cykl imprez w ramach Juwenaliów Śląskich
2015, które rozpoczął wielki korowód studentów, także ze
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zawodnicy zmagali się w rożnych konkurencjach np. w szyciu
fartucha, w przeciąganiu liny czy na torze przeszkód. Najlepsza okazała się drużyna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, drugie miejsce zajął Wydział Lekarski w Katowicach
oraz Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, na trzecim miejscu uplasował się Wydział
Lekarski z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ostatnie miejsce przypadło Wydziałowi Zdrowia Publicznego
w Bytomiu.

źródło: www.facebook.com/samorzadwlk

Główny koncert w ramach Medykaliów odbył się 28 maja
w Katowicach-Ligocie. Studentów powitali: 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 E. Zejda. Wśród występujących na scenie zespołów byli: Mesajah, Trzeci Wymiar oraz gwiazda wieczoru —
Donatan&Cleo.

Dzień później odbyły się Zmagania Międzywydziałowe na terenie Kampusu w Katowicach-Ligocie. W rywalizacji wzięły udział
5-osobowe drużyny składające się ze studentów oraz nauczycieli
akademickich reprezentujących poszczególne Wydziały Uczelni.

Jak co roku wiele dodatkowych atrakcji przygotowały Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów i organizacje
studenckie. W Zabrzu IFMSA Poland przygotowało wykłady
i warsztaty dotyczące zdrowia seksualnego. Na terenie kampusu w Zabrzu-Rokitnicy zorganizowano m.in. koncerty zespołów studenckich, turniej koszykówki i bieg na orientację. W
Sosnowcu i Katowicach zaplanowano pokazy filmów oraz
wielkie grillowanie.

Równolegle, w ramach Juwenaliów Śląskich odbywały się koncerty na lotnisku Muchowiec, przygotowane przez Samorządy
Studenckie śląskich uczelni, w tym SUM.
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Sprawozdanie z X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej
Studentów Uczelni Medycznych

21-22 maja 2015 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznych w Katowicach-Ligocie odbyła się X Międzynarodowa i LIV Międzywydziałowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych.
Pierwszego dnia Konferencji zostały zaprezentowane prace w 14 sesjach naukowych: Ginekologii, Położnictwa i Seksuologii;
Pediatrii; Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej; Chirurgii Ogólnej; Innych Specjalności Zabiegowych; Kardiologii; Kardiochirurgii i Kardiologii Inwazyjnej; Onkologii Klinicznej; Nauk Podstawowych i Medycyny Doświadczalnej; Psychiatrii; Dietetyki
i Żywienia; Ortopedii, Fizjoterapii i Aktywności Fizycznej.
Drugiego dnia trwania Konferencji zaprezentowano prace w 14 sesjach naukowych; Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej; Neonatologii; Dermatologii, Alergologii i Chorób Zakaźnych; Biologii Molekularnej i Genetyki; Farmacji;
Radiologii, Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej; Neurologii i Neurochirurgii; Chorób Wewnętrznych; Stomatologii oraz
Nauk Humanistycznych.
Po zakończeniu wszystkich sesji naukowych odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wygłoszone przemówienia przez
Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jana Duławę, Panią Kurator STN SUM prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec,
Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdę, Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenona Czubę.
Wykład honorowy wygłosił znakomity chirurg prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM i ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK im.
prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Galę zakończono oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom.
Specjalnie dla wszystkich uczestników, na zakończenie Konferencji odbyła się impreza pod hasłem „Event After Conferences”, która miała miejsce w Klubie Cooler w Katowicach.
Ogółem podczas trwania Konferencji wygłoszono 544 prac, które zostały podzielone na 22 sesje. We wszystkich sesjach naukowych nagrodzono 107 prac.
Lista nagrodzonych prac studentów SUM

BioMedica Festival 2015
11 czerwca 2015 r. w Zabrzu odbył się BioMedica Festival zorganizowany przez Samorząd Studencki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej i Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. W ramach festiwalu zorganizowano m.in. mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną Urzędu Miejskiego w Zabrzu a przedstawicielami uczelni wyższych działających w Zabrzu, interaktywne zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, turniej szachowy i pokaz pierwszej pomocy. Wieczorem odbyły się koncerty zespołów: Pawilon Nocnych Zwierząt,
Black Bee, Clock Machine, Tabu. W oficjalnym otwarciu festiwalu wzięli udział przedstawiciele władz Zabrza oraz organizatorów.
Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik .
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Posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
23 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej, w którym wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Jednym z tematów posiedzenia były nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane w dydaktyce. Na zaproszenie Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali w spotkaniu uczestniczył prof. Adam Baruch z Izraela, współtwórca projektu „Wirtualny pacjent”. Jest to
aplikacja pomagająca w edukacji przyszłych lekarzy, dzięki której mogą oni przećwiczyć leczenie pacjenta od przeprowadzenia wywiadu, przez diagnostykę, dobór metody leczenia, aż po informację, jaki efekt terapeutyczny został uzyskany poprzez ich działania. System wykorzystywany jest już na niektórych uczelniach w takich krajach jak Izrael, USA czy Wielka Brytania. Zaprezentowana aplikacja
wzbudziła zainteresowanie uczestników spotkania. SUM jest w gronie uczelni zainteresowanych wykorzystaniem systemu Virtual Patient w procesie edukacji studentów kierunku lekarskiego.
Kolejnym z poruszanych zagadnień była mapa potrzeb zdrowotnych z uwzględnieniem roli szpitali akademickich. Goście zgodzili się,
że szpitale kliniczne powinny znaleźć szczególne miejsce w systemie ochrony zdrowia. Przedstawione w dyskusji argumenty spotkały
się ze zrozumieniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Swoje plany na najbliższe tygodnie i listę najpilniejszych problemów do rozwiązania przedstawił również prof. Marian Zembala, który 16 czerwca objął stanowisko Ministra Zdrowia.

Uroczysta sesja Rady Miasta Katowice
9 czerwca 2015 r. JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki wziął
udział w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice z okazji 25. rocznicy reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce, która odbyła
się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
Referat na temat przepisów samorządowych i ich zmian na przestrzeni lat wygłosił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Czesław Martysz.
Następnie głos zabrał Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice
w latach 1998-2014 oraz obecnie urzędujący Prezydent — Marcin
Krupa.
Radni Rady Miasta przyjęli także specjalne oświadczenie, w którym złożyli „wyrazy głębokiego uznania i podziękowania dla
wszystkich samorządowców, dzięki którym w minionych 25. latach
możliwe było zbudowanie Katowic jako miasta przyjaznego mieszkańcom, miasta metropolitalnego, miasta godnego do sprawowania roli stolicy województwa śląskiego”.
W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, Katowice współpracują
m.in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. W ramach tej
współpracy prowadzone są m.in. akcje prowadzące do poprawy
zdrowia i jakości życia mieszkańców.

Jubileusz 70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej
im. Stanisława Konopki
8 czerwca 2015 roku Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej
okazji, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, w której udział wzięła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
Główna Biblioteka Lekarska jest obecnie nowoczesną, skomputeryzowaną biblioteką specjalistyczną, jedną z trzech głównych bibliotek resortowych w kraju. W jej zbiorach znajduje się
700.000 woluminów obejmujących publikacje z zakresu medycyny, farmacji, nauk biomedycznych oraz historii nauk medycznych.

Jubileusz 90-lecia powstania Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach
Śląskich
18 czerwca br. 90 rocznicę powstania obchodził Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
Gala Jubileuszowa odbyła się
w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Obecni na uroczystości byli m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Otwarcie zmodernizowanych oddziałów w
WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
25 czerwca br. uroczyście otwarto kolejne zmodernizowane
oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu: Okulistyczny z Pododdziałem
Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym oraz Chorób
Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii. Podczas uroczystości Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach reprezentował dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

XIX uroczysty koncert akademicki z okazji
święta Uniwersytetu Śląskiego
13 czerwca 2015 r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XIX
uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
Śląskiego. Koncert „Brzegi Dunaju”, poprzedził wykład prof.
dr. hab. Andrzeja Kowalczyka pt. „Cicha woda...”.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała
Prorektor ds. Studiów i Studentów Joanna Lewin-Kowalik.

Ślubowanie Adwokackie
28 czerwca 2015 roku w Sali Audytoryjnej Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach odbyło się uroczyste
ślubowanie adwokackie zorganizowane przez Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach. W uroczystości uczestniczyła m.in.
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk.
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Obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Śląskiej
21 maja br. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki
Śląskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki
Śląskiej, które swoją obecnością zaszczyciła m.in. premier RP
Ewa Kopacz. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Podczas spotkania w zostały wręczone medale i odznaczenia
zasłużonym dla Politechniki Śląskiej. Wydarzeniu towarzyszyła
projekcja filmu pt. „Jutro to dziś, tyle że jutro. 70 lat tradycji Politechniki Śląskiej” oraz otwarcie wystawy „Politechnika Śląska dla
gospodarki” i nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki
Śląskiej prof. Antoniemu Tajdusiowi.

Uroczystość odnowienia doktoratów
27 czerwca br. na terenach rekreacyjnych Doliny Trzech
Stawów w Katowicach odbył się Piknik Zdrowia dla Farmaceutów, Lekarzy, Stomatologów, Diagnostów Laboratoryjnych, Pacjentów i wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie.
W trakcie trwania pikniku można było odwiedzić stoiska:
słuchu, cukrzycy, zdrowego serca, zdrowej skóry i włosów,
zdrowych zębów, a także „witaminogród” i dietetyka ze
zdrową żywnością. Dostępny był także ambulans zdrowia,
gdzie można było poddać się badaniu osteoporozy, stoisko
„bądź świadomą kobietą” i wiele innych.
W akcję włączyła się Katedra i Zakład Chemii Klinicznej
i Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Farmacji Aptecznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM oraz organizacja studencka SUM — Śląska
Medycyna Laboratoryjna. Patronat nad Piknikiem objęła
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk.
Nie zabrakło także rozrywki — góralskich rytmów, kuchni
zbójnickiej i gwiazdy wieczoru, która był zespół Golec uOrkiestra.

23 czerwca br. w Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się uroczystość odnowienia po 50 latach doktoratów prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława Sudoła, w której wzięła
udział m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik.
Odnowienie doktoratów miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów w Auli im. dr. Józefa Lisaka w Katowicach. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca
"Silesianie", a także śpiew Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego.

Uroczystość 25-lecia działalności Śląskiego
Centrum Rehabilitacji i Prewencji
15 maja 2015 roku w Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
odbyła się uroczystość 25-lecia działalności Śląskiego Centrum
Rehabilitacji i Prewencji. Uroczystość została objęta honorowym
patronatem Pana Wojciecha Saługi — Marszałka Województwa
Śląskiego. Salę widowiskową wypełnili pracownicy Szpitala oraz
zaproszeni goście, w tym Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n.
med. Damian Czyżewski. Blisko 30 pracowników ŚCRiP, którzy
mogą pochwalić się 25-letnim stażem pracy w Placówce, otrzymało pamiątkowe statuetki w kształcie serca.

65-lecie Katedry Farmakologii w Rokitnicy Bytomskiej ŚAM — wspomnienie prof. R. Brusa
16 czerwca 2000 roku odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia powołania Katedry Farmakologii
ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy Bytomskiej. Na spotkanie przybyli prawie
wszyscy byli i ówcześni PT Pracownicy Katedry, Kierownicy Katedr, Dziekani w tym prof. L. Poloński
oraz JM Rektor SUM Prof. T. Wilczok. Podczas spotkania uczestnicy wspominali swą pracę w Katedrze w minionych 50-ciu latach. Jednym z akcentów uroczystość było zasadzenie drzewka (cis)
przed budynkiem Katedry. Spotkanie utrwalono na taśmie video, obecnie przetworzone na obraz
cyfrowy oraz zamieszczone w pamiątkowym albumie.
Na załączonym zdjęciu utrwalono
moment sadzenia drzewka przez
Profesorów (od lewej) E. Rogalę, Z.S.
Hermana, R. Brusa, L. Samochowca
i Z. Kleinroka w 2000 roku. Na kolejnej fotografii, cis po 15 latach
( zdjęcie wykonano wiosną 2015 r.)
Nadesłał : Prof. dr hab. n. med. Ryszard Brus
Emerytowany Profesor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
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Budżet Obywatelski 2016 Miasta Katowice — Tężnia solankowa

Tężnia solankowa z zagospodarowaniem terenu w zieleń i elementy małej architektury w Parku Zadole w Katowicach — to projekt
zgłoszony przez Pana Adama Łęskiego — radnego Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki do Budżetu Obywatelskiego 2016
Miasta Katowice. Z uwagi na fakt, że realizacja ww. projektu może stanowić podłoże profilaktyki zdrowotnej, a także przyczynić się
do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Katowic, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zdecydował się poprzeć tę inicjatywę.

Projekt ogólnomiejski:
Tężnia Solankowa z zagospodarowaniem terenu w zieleń i elementy małej architektury w Parku Zadole w Katowicach
nr identyfikacyjny projektu ogólnomiejskiego:

M /1/ 2015

Czym jest tężnia?: Jest to budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance. Tężnie służyły w przeszłości do uzyskiwania soli kuchennej, obecnie jako ogromne inhalatoria w kurortach.
Właściwości tężni: Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania.
Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa
dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania nad morzem. Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
Beneficjenci: wszyscy mieszkańcy Katowic
Opłaty za korzystanie: bez opłat
Kto będzie utrzymywał tężnię? Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej
Solanka będzie pochodzić ze słynnego kurortu Ciechocinek.
Lokalizacja w Parku Zadole: tężnia będzie wkomponowana w teren przy małym placu zabaw, tak by z jej dobroczynnego wpływu
mogły korzystać również dzieci. Teren będzie monitorowany.
Z uwagi na całkowity nadzór i opiekę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad Parkiem Tadeusza Kościuszki w Katowicach
umiejscowienie tężni na jego terenie nie jest możliwe.
Brak kanalizacji na odpowiednich terenach na Dolinie Trzech Stawów również wykluczył tę lokalizację.
Co zrobić, by tężnia powstała? Należy zachęcić rodzinę, znajomych, sąsiadów by poszli zagłosować, w dniach 18-21 września 2015
r. na ten projekt. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Katowic w wieku od 16 roku życia.
Każdy mieszkaniec Katowic, niezależnie w której dzielnicy mieszka, może na ten projekt głosować, ponieważ jest to projekt ogólnomiejski.
Gdzie głosować?: m.in. dzielnicowe filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
W obecnych czasach wielu z nas nie stać na wyjazd urlopowy, a tężnia będzie miejscem zdrowego wypoczynku, dostępnym dla
wszystkich, niezależnie od wieku i zamożności. Poza walorami zdrowotnymi, tężnia pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta, będzie
stymulować rozwój usług turystyczno-gastronomicznych, stanie się atrakcją turystyczną, co może przełożyć się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Katowic.
Projekt tężni solankowej został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2016 Miasta Katowice przez Adama Łęskiego — radnego
Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki.
Kontakt:
leski65@gmail.com

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
MALUCH NA UCZELNI

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH”- edycja 2015, moduł 4 - MALUCH na Uczelni, oraz uwzględniając zgłoszone zapotrzebowanie studentów, doktorantów i pracowników, Uczelnia wystąpiła z wnioskami do piętnastu placówek w województwie śląskim o zawarcie porozumień w zakresie zapewnienia miejsc w żłobkach.
W wyniku powyższego, wyłącznie dwie jednostki prowadzące żłobek wyraziły gotowość do zawarcia porozumienia.
Ostatecznie dofinansowanie na realizację ww. programu z zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do 3–go roku życia studentów,
doktorantów oraz osób zatrudnionych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach lub osób wykonujących zadania na rzecz
Uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych uzyskał Żłobek Bajkowa Kraina.
Liczba dostępnych miejsc:
- 6 miejsc w placówce przy ulicy Józefowskiej 5 w Katowicach,
- 2 miejsca w Chorzowie w placówce przy ulicy Hajduckiej 17.
W przypadku pełnego wykorzystania miejsc, kierownictwo Placówki podejmie działania mające na celu zapewnienie miejsc dla
wszystkich zainteresowanych.
Odpłatność:
Opłata rekrutacyjna jednorazowa – 290 zł
opłata stała – 200 zł/m-c
Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z:
Sabina Mazur
Bajkowa Kraina
Ul. Józefowska 5
Katowice
Email: Sabina.m3@interia.pl
tel: 517301355
W przypadku niewykorzystania miejsc, o których mowa powyżej oraz wyrażenia zgody przez Uczelnię, opieką może zostać objęte
dziecko innej osoby.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Kurs dla stomatologów
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uprzejmie zaprasza na kolejną edycję kursu medycznego nt.
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: PREWENCJA, ROZPOZNAWANIE I POSTĘPOWANIE

Jest to jednodniowy kurs doskonalący w formie wykładów wraz z warsztatami praktycznymi. Wykłady prowadzone będą przez wybitnych profesorów, specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chorób wewnętrznych oraz dermatologii i
alergologii. Kurs skierowany jest do praktykujących lekarzy stomatologów.
Pierwsza edycja kursu, która odbyła się w maju tego roku spotkała się z dużym zainteresowaniem i została wysoko oceniona przez
uczestników.
Kurs odbędzie się 24.10.2015r. o godz. 9.00 w sali wykładowej Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu pl. Traugutta 2 (IV piętro).
Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.
Kierownictwo naukowe kursu:
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski

Zgłoszenia (wraz z danymi do faktury) prosimy przesyłać na adres: protstom@sum.edu.pl (tel.32 282 79 17)
Informacje: dr n. med. Aleksandra Czelakowska, tel. 502 670 885
Koszt uczestnictwa w kursie: 500zł.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe SUM: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr: 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 do
dnia 09.10.2015r.
Uczestnik szkolenia otrzymuje 8 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w
sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326.

Propozycje tytułów czasopism do zaprenumerowania na rok 2016
Ze względu na konieczność zarezerwowania środków finansowych oraz złożenia wniosku o przeprowadzenie procedury zamówienia
publicznego na zakup czasopism na rok 2016, Biblioteka SUM prosi uprzejmie o przysyłanie listownie, mailem lub faxem propozycji
tytułów czasopism do zaprenumerowania na rok 2016.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania propozycji: 31 lipca 2015 r.
W przypadku propozycji, które zostaną przesłane po upływie wyznaczonego terminu realizacja zakupu będzie opóźniona i zachodzi
duże ryzyko, że prenumerata nie rozpocznie się 1 stycznia 2016 r.
Kontakt:
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów SUM
Biblioteka Główna
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Warszawska 14
40-006 Katowice
tel. 322083508 lub 322083563
bibgrom@sum.edu.pl

Zmarł prof. dr hab. n. med. Andrzej Łępkowski
W dniu 1 czerwca 2015 r. zmarł
prof. dr hab. n. med. Andrzej Łępkowski
emerytowany Kierownik III Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej
Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
więzień obozu KL Auschwitz – Birkenau,
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i
Szyi,
oraz członek wielu Komitetów i Towarzystw Naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa
Laryngologicznego (w latach 1986-1992 przewodniczący Oddziału Śląskiego), Polskiego
Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
wieloletni specjalista wojewódzki ds. laryngologii woj. katowickiego oraz woj. opolskiego

odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, medalem
Gloria Medicinae oraz Laurem Wawrzynu Lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej.
Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież Nauczyciela akademickiego, wybitnego Lekarza, niekwestionowany Autorytet moralny.

[Zdjęcie: CDDMiF]

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

