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VIDEO: Przemówienie Inauguracyjne JM Rektora
SUM

2 października br. po raz 68. zabrzmiało uroczyste Gaudeamus, inaugurując rok akademicki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W imieniu swoim i Senatu, JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki powitał zebranych gości.
Na uroczystość przybyli m.in.: Minister Zdrowia
prof. Marian Zembala, Wiceminister Zdrowia
Beata Małecka-Libera, śląscy parlamentarzyści:
Poseł Jerzy Ziętek i Poseł Wojciech Szarama;
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego i Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego —
Halina Bieda, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Wiceprezydent Katowic Marzena Szuba i Bytomia Aneta Latacz, przedstawiciele władz
uczelni śląskich: JM Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach —
prof. Tomasz Miczka, Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach — prof. Janina
Harasim, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej — prof. Stanisław Kochowski, Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach — dr Bogna Otto-Węgrzyn,
Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej — prof. Andrzej Bisztyga, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach — dr Andrzej

Myśliwiec, Prodziekan ds. Nauki Wydziału
Nauk o Zdrowiu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku- Białej — dr hab.
Rafał Bobiński; Doktor Honoris Causa prof.
Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Andrzej Maślankiewicz i prof.
Grzegorz Opala; Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dr
Mariola Bartusek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Dyrektor
Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach — prof.
Bogusław Maciejewski, Dyrektor Śląskiego
Oddziału NFZ Ewa Momot oraz Zastępca
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Suchy, Dyrektor Wydziału Nadzoru
nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach —
Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor ds. Rozwoju
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
— Aleksandra Wanat, Dyrektor i Zastępca
Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz i Magdalena
Biela, Doradca Prezydenta Miasta Sosnowiec prof. Marek Barański, Dyrektor Biura
Fundacji Iskierka Aneta Klimek-Jędryka,
Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach insp. Jacek Słobosz,
Prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka,
Duszpasterz Akademicki o. Miłosz Kaczmarczyk, dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
dyrektorzy szpitali, w których posadowione
są jednostki Uczelni oraz innych instytucji,
z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy
Liceów Ogólnokształcących oraz studenci
i pracownicy Uczelni.
Swoje przemówienie JM Rektor SUM poświęcił kluczowym czynnikom, które wpływają na
funkcjonowanie Uczelni i jej otoczenia –
pokoleniowym i technologicznym, wymuszającym konieczność zmian w dotychczasowych sposobach komunikowania się oraz
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oddziałujących na styl życia, sposób kształcenia i pracy młodego pokolenia.
Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, zwracając się do studentów przypomniał, że w ich przyszłej pracy na pierwszym
miejscu zawsze powinien być pacjent „Zmienia się forma
przekazania doświadczenia i wiedzy, to prawda, będzie się
jeszcze zmieniać, ale chciałbym podkreślić coś, co jest uniwersalne i ponadczasowe — pacjent. Pacjent jest świętością, jest
religią, jest największym wyzwaniem” – powiedział.

Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo
przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady
Uczelnianej Samorządu Studenckiego Paweł Pęcak.

Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
przyznała złotą i srebrną odznakę honorową pracownikom Uczelni,
którzy wyróżnili się w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego.
Złotą Odznaką Honorową zostali wyróżnieni: prof. Stanisław Boryczka, prof. Maciej Misiołek, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. Jan
Zejda. Srebrną Odznaką Honorową otrzymał dr Grzegorz Dziubanek.
Działając na podstawie § 12 Regulaminu przyznawania medali i odznaczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 177/2007 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 4 lipca 2007 r. oraz § 51 ust. 4 Statutu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, po uzyskaniu
opinii Konwentu Godności Honorowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja Rektor nadał medale
oraz odznaczenia Uczelni.
Za prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach działalność, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, odznaczeni Medalem zostali: Pani Jolanta Czernicka-Siwecka — Prezes
Fundacji Iskierka, Pan Tadusz Donocik — Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, Pani Agata Pustułka – Dziennikarka
Dziennika Zachodniego, Pani doktor Jolanta Wadowska-Król — lekarka, która jako jedna z pierwszych odkryła objawy ołowicy u osób
mieszkających w sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice"
i poprowadziła skuteczną akcję, w rezultacie której w latach 19741981 uratowano przed zachorowaniem i śmiercią na ołowicę setki
dzieci z Katowic-Szopienic.

ODZNACZENIA
W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności
na rzecz ochrony zdrowia, Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: prof. Lecha Cierpkę, prof. Irenę Krupkę-Matuszczyk, prof.
Halinę Woś. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano: dr hab.
Józefę Dąbek, dr. hab. Stanisława Hendryka, prof. Ryszarda
Wiaderkiewicza. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano: dr
hab. Katarzynę Pawłowską-Góral prof. Aleksandra Ludwika
Sieronia.
Medale Komisji Edukacji Narodowej, które na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wręczono: prof. Piotrowi
Bażowskiemu, prof. Jerzemu Chudkowi, prof. Barbarze Dolińskiej, prof. Jackowi Kasperskiemu, prof. Andrzejowi Sobczakowi, prof. Krzysztofowi Solarzowi, dr. hab. Maciejowi Kajorowi,
dr. hab. Ryszardowi Plincie, dr hab. Krystynie Tyrpień-Golder,
dr hab. Annie Wnuk-Wojnar, dr hab. Jolancie Zalejskiej-Fiolce,
dr Beacie Całyniuk, dr. Tomaszowi Holeckiemu, dr. Andrzejowi
Knapikowi , dr Joannie Kobzie.

Pracownikom Uczelni z co najmniej 20-letnim stażem zatrudnienia i wyróżniającym się wyjątkowymi zasługami, JM Rektor przyznał
Medale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uhonorowani zostali: prof. Janusz Bohosiewicz prof. Zdzisława
Kondera-Anasz, prof. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. Alina PykaPająk, prof. Halina Woś, prof. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.
Za kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni i pomnożenie jej
dobrego mienia, odznaki „Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach” otrzymali:
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Uroczystość odnowienia dyplomów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im.
A. Mielęckiego SUM w Katowicach — dr Włodzimierz Dziubdziela,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7
SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.
Leszka Gieca — Pani Klaudia Rogowska oraz Prezes Zarządu
Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. — Pani Elżbieta Smolińska.
Za przyczynienie się do rozwoju Uczelni w zakresie działalności
naukowej i dydaktycznej odznaki „Zasłużonego dla Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” otrzymali: dr Krzysztof
Cholewa, dr hab. Stanisław Hendryk, mgr Beata Jarecka, dr hab.
Paweł Olczyk, dr hab. Renata Poloniak, dr Wanda Suchecka, dr
Aneta Warmuz-Wancisiewicz, mgr Bożena Widyna.
CEREMONIA
NADANIA TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO SUM

2 października 2015 roku, odbyła się doniosła uroczystość —
odnowienia dyplomów. W obchodach jubileuszu 50-lecia
ukończenia studiów, połączonego z odnowieniem dyplomów
lekarza i lekarza-dentysty uczestniczyli: Władze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — JM Rektor prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik,
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, a także Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz
licznie przybyli absolwenci, wśród nich osoby, które osiągnęły
najwyższe profesorskie tytuły naukowe i stanowiska:
Profesor Maria TRUSZ-GLUZA,
Rektor SUM w Katowicach
Profesor Marcin KAMIŃSKI,

w

kadencji

1988-1990

Profesor Andrzej KWOLEK,
Profesor Andrzej BRODZIAK.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania tytułu
Profesora Honorowego SUM prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Pierzchale. Z wnioskiem o nadanie tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu
Profesorowi wystąpili: prof. dr hab. n. med. Jan Baron, prof. dr
hab. n. med. Marek Hartleb, prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar.
W imieniu wnioskodawców laudację wygłosił prof. Andrzej Witek. Następnie Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jan Zejda odczytał treść dyplomu,
a JM Rektor SUM dokonał aktu nadania tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Panu Władysławowi Pierzchale. Po ceremonii do zebranych
zwrócił się prof. Władysław Pierzchała dziękując za uhonorowanie tytułem Profesora Honorowego. Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Solidarności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr Grzegorz Zieliński.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zakończył
wykład inauguracyjny prof. Bogusława Maciejewskiego pt.
„Medycyna - sztuka czy rzemiosło? Mówić czy nie mówić prawdy
chorym na raka?”.
LAUDACJA
z okazji nadania godności Tytułu Profesora Honorowego SUM
prof. dr hab. n. med. Władysławowi Pierzchale

„Wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym
wyjątkowym spotkaniu. Witam Państwa serdecznie w murach naszej Alma Mater i dziękuję za przybycie na złote dyplomatorium. Szczególnie dziś, w dniu jubileuszu wyraźne
stają się wspomnienia z młodości. Przybyli Państwo na to
spotkanie, bogaci w olbrzymie doświadczenia życiowe, zawodowe i naukowe”. – powiedział zwracając się do absolwentów JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki.
Następnie głos zabrali: Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr
Jacek Kozakiewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Pan Michał Kosowski.
Po tym wystąpieniu JM Rektor wraz z Dziekanem Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
prof. Maciejem Misiołkiem wręczyli dyplomy przedstawicielom absolwentów: Wydziału Lekarskiego Pani Jadwidze
Zaborowskiej-Koss oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym Panu Ryszardowi Malingowi.
Następnie JM Rektor odczytał słowa przysięgi Hipokratesa,
którą obecni na uroczystości absolwenci składali 50 lat
temu.
W imieniu absolwentów głos zabrała Pani Maria Pamucka,
a Pani Maria Fojtach-Jarosińska odczytała wiersz.
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Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta Hipokratesem 2015.
16 października br. w auli im. prof. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczystość podsumowująca plebiscyt Hipokrates 2015,
podczas której wręczono wyróżnienia najlepszym pracownikom medycznym w regionie.
Decyzją Kapituły honorowej konkursu, laureatką plebiscytu została Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Kapituła honorowa, w której zasiedli reprezentanci różnych środowisk medycznych: prof.
Marian Zembala — Minister Zdrowia, JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Gabriela Lenartowicz — Wicewojewoda śląski, Barbara Daniel — Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Klaudia Rogowska — Dyrektor SPSK nr 7
SUM Górnośląskiego Centrum medycznego im. prof. Leszka Gieca, dr n. med. Jacek Kozakiewicz — Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, dr n. med. Klaudiusz Komor — Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzka Izba Lekarska, dr n. farm. Piotr Brukiewicz — Prezes
Śląskiej Izby Aptekarskiej, Maciej Lewi - Prokurent ds. rozwoju Rehabilitacji św. Łukasza,
Zenon Nowak — Prezes „Dziennika Zachodniego” oraz Marek Twaróg — Redaktor Naczelny „Dziennika Zachodniego”, do tytułu Hipokratesa 2015 nominowali 20 osób, z których
następnie wybrali finałową piątkę. W gronie finalistów znaleźli się:



prof. Violetta Skrzypulec-Plinta. Specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog,
seksuolog. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM w Katowicach.



dr Anna Byrczek — lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc oraz medycyny paliatywnej. Pracuje w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach



dr Barbara Kunsdorf-Bochnia — ordynator Oddziału Ratunkowego SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach



prof. Paweł Lampe — kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM,
ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof.
K. Gibińskiego SUM,



prof. Adam Maciejewski — Chirurg onkologiczny z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
Dokonał pierwszej w Polsce operacji przeszczepienia twarzy pobranej od zmarłego dawcy.

Kapituła uznała, że to właśnie prof. Violetta Skrzypulec-Plinta jest osobą, która w ostatnim czasie najbardziej zasłużyła się dla śląskiej medycyny.
Podczas Gali wyróżnienia otrzymały także osoby wybrane w głosowaniu czytelników Dziennika Zachodniego w kategoriach: lekarz,
pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny, ratownik medyczny, farmaceuta/ farmaceutka oraz placówka medyczna.
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XIV Ogólnopolska Konferencja "Polka w Europie”

Blisko 90 dziennikarzy medycznych z całej Polski wzięło
udział w odbywającej się 25 września br. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”.
To największa Konferencja edukacyjna dla polskich mediów, organizowana cyklicznie od 2002 roku. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Stowarzyszenie „Dziennikarze dla
Zdrowia”, zrzeszające dziennikarzy zajmujących się profilaktyką i ochroną zdrowia. SUM był patronem merytorycznym
spotkania, a JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję honorowym patronatem.
Tematem przewodnim spotkania była "Medycyna XXI wieku
— dokąd zmierzamy? Nowatorskie metody leczenia: diagnostyka, chirurgia, farmakoterapia, rehabilitacja".

med. Dariusz Jorg, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
i Onkologii SPSK SUM i p.o. Dyrektora SP Centralnego Szpitala
Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM.
Podczas wizyty w Śląskim Uniwersytecie Medycznym dziennikarze
mieli także okazję zapoznać się z infrastrukturą Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, odwiedzić Katedrę i Zakład Medycyny
Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Centrum Medycyny
Doświadczalnej oraz Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
SUM. W Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu chętni mogli skorzystać z badań profilaktycznych, porad dietetycznych
i kosmetycznych, masażu oraz zajęć fitness.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicewojewoda województwa
śląskiego Gabriela Lenartowicz, JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Dyrektor Nadzoru nad Systemami
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Małgorzata MoryńTrzęsimiech, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław
Wołosz oraz zastępca Dyrektora Magdalena Biela, Prorektorzy SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Kanclerz Uczelni
dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska, Dziekani Wydziałów
SUM oraz Dyrektorzy szpitali klinicznych.
Wśród prelegentów byli m.in. Prorektor ds. Studiów
i Studentów, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM prof. dr hab. n.
med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prodziekan WNoZ, kierownik Zakładu Filozofii WNoZ SUM dr hab. n. hum. Lesław
Niebrój, kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia
Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad
Otyłością prof. dr hab. n. med. Magdalena OlszaneckaGlinianowicz, dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
z Kliniki i Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM oraz dr n.

Celem odbywającej się co roku Konferencji jest zaznajomienie
uczestników z systemami ochrony zdrowia w innych krajach,
edukacja i profilaktyka, popularyzacja wiedzy o nowoczesnych
metodach i kosztach leczenia, w szczególności chorób cywilizacyjnych. Takie spotkania przedstawicieli prasy ogólnopolskiej i regionalnej, oraz stacji radiowych i telewizyjnych z całej Polski sprzyjają
nawiązaniu nowych kontaktów, co owocuje efektywnym dotarciem
do opinii publicznej i powoduje wzrost świadomości społecznej
w zakresie zdrowia. Tematy poruszane w czasie Konferencji „Polka w Europie” i wnioski z dyskusji znajdują odzwierciedlenie w artykułach prasowych, audycjach radiowych i programach
telewizyjnych uczestniczących w Konferencji dziennikarzy.
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Uroczyste otwarcie Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

21 września 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego w województwie śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.
Inwestycja kosztowała blisko 20 mln zł.
W uroczystości uczestniczył m.in. Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Małgorzata Mańka-Szulik — Prezydent Zabrza, Adam Konka — Prezes
Zarządu Kardio-Med Silesia, oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, nauki i biznesu.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób
Serca oraz Kardio-Med Silesia łączy porozumienie o współpracy obejmujące m.in. przygotowywanie oraz realizację wspólnych projektów
i prac naukowo-badawczych w ramach programów Unii Europejskiej
oraz programów krajowych, prowadzenie badań testowych nowych
technologii, urządzeń, narzędzi chirurgicznych, transfer wyników badań oraz innowacji technicznych i technologicznych, a także działalność szkoleniową i edukacyjną.
W budynku Kardio-Medu będzie mieścił się Zakład Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM.
„To nie będzie jedyna aktywność Uniwersytetu w Kardio-Med Silesia.
Włączymy się i zaangażujemy również w inne projekty, do których
będziemy chcieli — co pragnę podkreślić — przyciągnąć młodych
ludzi, młodych naukowców, doktorantów, którzy tutaj będą mieli
szansę spełnić się i zrealizować swoje naukowe marzenia” – zapewnił JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
W swoim przemówieniu JM Rektor SUM podkreślił także niezwykle
szybkie tempo prac — kamień węgielny pod obiekt wmurowano wiosną ubiegłego roku.
Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia będzie nowoczesnym ośrodkiem nauki, rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii w medycynie, zwłaszcza w obszarze sercowo-naczyniowym. Funkcjonowanie ośrodka będzie skoncentrowane na następujących obszarach działalności:



Tworzenie możliwości do opracowania, testowania oraz trans-

feru nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z leczeniem chorób serca,
układu krążenia, onkologii i chorób wieku podeszłego,



Stymulowanie rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających w branży medycznej,



Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowobadawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej,



Poprawa standardów leczenia w zakresie chorób serca,
układu krążenia i chorób wieku podeszłego wynikająca
z rozwoju nowoczesnych technologii,



Stworzenie przestrzeni do prowadzenia wielokierunkowych badań z zastosowaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań wraz z transferem wiedzy
w medycynie,



Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z profilem działalności jednostki,



Tworzenie w ramach współpracy Wieloośrodkowej
„Narodowego Centrum Telemedycyny”

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
W budynku mieszczą się m.in.: Centrum Rozwoju Technologii
Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań
Medycznych oraz Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych
i Cywilizacyjnych. W Śląskim Parku Technologii Medycznych
możliwe będzie prowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych w zakresie kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, geriatrii, genomiki, a także
chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.
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Prof. Joanna Lewin-Kowalik Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
6 września 2015 r. prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik - Prorektor
ds. Studiów i Studentów, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM została Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa
Badań Układu Nerwowego. PTBUN prowadzi działalność popularyzatorską
w celu zaznajomienia społeczeństwa z zagadnieniami neurobiologii m. in.
poprzez coroczne imprezy otwarte w ramach Światowego Tygodnia Mózgu,
organizuje i popiera działania zmierzające do rozwoju badań i prac naukowych
nad układem nerwowym, upowszechnia osiągnięcia naukowe i reprezentuje
polską neurobiologię w kraju i za granicą.
Prof. Joanna Lewin-Kowalik od września 2014 r. pełni także funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, a od sierpnia br. jest jednym
z ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających
wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Prof. Ewa Mrukwa-Kominek członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów
Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy (ESCRS)

Prof. dr hab. n med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, została członkiem Zarządu Europejskiego
Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy (ESCRS). Pani Profesor jest
pierwszą Polką w historii ESCRS która będzie pełnoprawnym członkiem Zarządu przez
kolejne 4 lata. Do tej pory, w latach 2014-2015, była reprezentantem Polski jako
członek współpracujący wybrany przez Zarząd.
Wyniki wyborów uzupełniających do Zarządu Towarzystwa ogłoszono podczas dorocznego kongresu ESCRS, który odbywał się w dniach 5-9 września br. w Barcelonie.
Ponad 6000 członków Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Chirurgów Zaćmy z ponad 100 krajów wybrało 5 członków spośród 12 nominowanych kandydatów.

Prof. Edward Wylęgała odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM,
Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Order — w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej — wręczył Wojewoda Śląski Piotr Litwa.
To drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne,
nadawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza
za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla
kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
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Prof. Jacek Gawrychowski uhonorowany medalem Gloria Medicinae
3 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość
wręczenia medalu Gloria Medicinae osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie
medycyny. Wśród wyróżnionych prestiżowymi orderami znalazł się prof. dr hab.
n. med. Jacek Gawrychowski, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii
Ogólnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.
Dekoracji Medalem Gloria Medicinae dokonali: Kanclerz Kapituły, prof. dr hab. n.
med. Wojciech Noszczyk i Sekretarz Kapituły, prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko.
Medal Gloria Medicinae nadawany jest przez Polskie Towarzystwo Lekarskie za
wybitne zasługi dla medycyny. Odznaczenie ustanowiono w 1990 roku z inicjatywy
prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego.

Prof. Barbara Rogala Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
W dniu 12 września 2015 roku, decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego na jednogłośnie przegłosowany
wniosek Zarządu PTA, nadano godność Członka Honorowego Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego prof. dr hab. n. med. Barbarze Rogali, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM.
Jednocześnie Pani prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala została wybrana na
kolejną kadencję członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, jako jedyny przedstawiciel Alergologii Śląskiej w takim
gremium.

Praca dr. Łukasza Sędka najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015

Praca pt. „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic
leukemia: How different are they from their normal counterparts?", której pierwszym autorem jest dr n. med. Łukasz Sędek, specjalista w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM, kierowanej przez prof. Tomasza Szczepańskiego, została wybrana najlepszą pracą
z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Praca ta zostanie zaprezentowana podczas
najbliższego kongresu European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA).
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Prof. Aleksander Sieroń uhonorowany Medalem Wojciecha Oczki — za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie Balneologii
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został uhonorowany
Medalem Wojciecha Oczki — za wybitne osiągnięcia w dziedzinie Balneologii. Medal, przyznany na wniosek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób
mających wpływ na rozwój Balneologii w skali krajowej i międzynarodowej.

Dr hab. Jarosław Markowski Przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi

Dr hab. n. med. Jarosław Markowski — kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM został Przewodniczącym Sekcji Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi.
Wybory odbyły się podczas XVI Międzynarodowego Sympozjum „Onkologia w Laryngologii” w Poznaniu, w dniach 10-12.09.2015r., podczas zebrania sprawozdawczowyborczego Sekcji Onkologicznej PTCHGiS. Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM będzie także organizatorem XVII Sympozjum
„Onkologia w otolaryngologii”, które odbędzie się we wrześniu 2017 r. w Katowicach.

Dr Lucyna Bułaś powołana do Grupy eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji
Farmakopei
Na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 2 września 2015 r. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania
Grupy eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei,
Prezes Urzędu Rejestracji Pan Grzegorz Cessak powołał dr n. farm. Lucynę
Bułaś, wykładowcę z Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM na członka
ww. Grupy.
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Prof. Zbigniew Gąsior członkiem Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Dnia 21.08.2015 Minister Zdrowia prof. Marian Zembala na
podstawie art.30 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015r. poz. 1095) powołał
prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora, kierownika Katedry
i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, w skład Rady
Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. Aleksander Sieroń wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla Rozwoju
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został
wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej.
Odznaka, nadawana przez Ministra Gospodarki, honoruje osoby fizyczne i podmioty zbiorowe aktywne na polu gospodarki i wnoszące istotny wkład w jej rozwój. Jest przyznawana za
wybitne osiągnięcia w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych
technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.
Wyróżnienie wręczono podczas jubileuszowego koncertu z okazji 25-lecia Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, który odbył się 12 października w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Pracownicy Katedry i Zakładu Biofizyki WFzOML SUM nagrodzeni
na konferencjach naukowych
Pracownicy Katedry i Zakładu Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM: dr n. med. Paweł Ramos oraz prof.
zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa zdobyli nagrodę II stopnia za pracę pt. Badanie
wpływu temperatury i czasu sterylizacji na generowanie wolnych rodników w podłożu unguentum ophthalmicus z wykorzystaniem spektroskopii EPR-optymalizacja
procesu”.
Praca ta została zaprezentowana w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21 Farmaceuci w ochronie zdrowia", który odbył się
11 września we Wrocławiu.
Dr n. med. Magdalena Zdybel z Katedry i Zakładu Biofizyki WFzOML SUM otrzymała I nagrodę za prezentację plakatową podczas Kongresu PTFM zorganizowanego
przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej w dniach 3-5.09.2015 w Warszawie.
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Prof. Krzysztof Solarz otrzymał grant w konkursie SYNTHESYS
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Solarz, Kierownik Zakładu Parazytologii SUM uzyskał grant w konkursie SYNTHESYS w ramach Programu Grantów Unii Europejskiej
(European Union-funded Integrated Activities Grant).
Realizacja grantu pt.: „Revision of the family Acaridae (Acari, Sarcoptiformes,
Astigmatina) including the most important taxa of storage mites in relations to forensic acarology”, wiąże się z wyjazdem do Królewskiego Belgjskiego Insytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli, gdzie zdeponowana jest kolekcja parazytologiczna Prof. Alexa Fain’a.

Dr hab. Aleksander Owczarek ekspertem Zespołu Kwalifikacyjnego LIDER
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał dr. hab. n. o zdr. inż. Aleksandra Owczarka, kierownika Zakładu Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na eksperta uczestniczącego w obradach Zespołu
Kwalifikacyjnego w ramach programu LIDER VI. Zespół do końca września prowadził
rozmowy kwalifikacyjne z Wnioskodawcami.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów
badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Prof. Damian Kusz Przewodniczącym Ogólnopolskiej Kapituły Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM,
został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Ogólnopolskiej Kapituły przyznającej najwybitniejszym lekarzom tej specjalizacji w kraju i za granicą Odznaczenie
„Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. Odznaczenie to jest przyznawane jako wyraz szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.
24 września br. w Kaliszu podczas „Dni Ortopedycznych PTOiTr.”, prof. Damian
Kusz uhonorował tym wyróżnieniem jednego z najwybitniejszych obecnie ortopedów i traumatologów, prof. Josepha Schatzkera z kliniki w Toronto.
Prof. Schatzker to autor niezliczonych, powszechnie stosowanych, nowatorskich
metod operacyjnych i podręczników oraz wychowawca wielu pokoleń wspaniałych
i uznanych lekarzy. W swojej laudacji prof. Damian Kusz podkreślił: „ z pewnością jest Pan Profesor niezwykle zasłużony dla światowej ortopedii i traumatologii. Ale to co my, Polacy, doceniamy najbardziej to fakt, że w tym wielkim świecie
zawsze Pan Profesor pamięta o Naszym Kraju”.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Antoniego Stadnickiego
Postanowieniem z dnia 28 lipca br., Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. Antoniemu Stadnickiemu. Profesor jest pracownikiem Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM.
Od 1990 r. podstawą zainteresowań naukowych Profesora jest układ hemostazy i niektóre
aspekty odpowiedzi immunologicznej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Na podkreślenie zasługują wyniki dot. czynnika XIII krzepnięcia (czynnika stabilizującego fibrynę), które wskazują na jego znaczenie w powikłaniach krwotocznych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego. Publikowane na ten temat prace są cytowane w piśmiennictwie światowym.
W latach 1993-1997 pod kierunkiem prof. R.W. Colmana (Sol Sherry Thrombosis Research Center,
Temple University) prof. Antoni Stadnicki prowadził badania dotyczące roli układu kalikreina-kininy i układu krzepnięcia w nieswoistych zapaleniach jelit na modelach doświadczalnego zapalenia jelit u zwierząt i w ocenach klinicznych. Efektem tych prac są również publikacje w renomowanych czasopismach amerykańskich. Druga grupa zagadnień którymi zajmuje się Profesor dotyczy tematów związanych z gastroenterologią kliniczną i endoskopią gastroenterologiczną. Jako pierwszy w Polsce oceniał skuteczność
Biogastronu w leczeniu choroby wrzodowej, również jako pierwszy opisał przypadek włóknienia zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
(tekst na podst. CDDMiF, Autor biogramu:

Barbara Gruszka)

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Dariusza Szurleja
16 września br. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr. hab. n.
med. Dariuszowi Szurlejowi. Profesor Dariusz Szurlej jest kierownikiem Katedry i Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM zlokalizowanej
w SPSK Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum
Medycznym im. prof. Leszka Gieca.
Tematyka badawcza, która szczególnie interesuje Profesora to: nowe techniki znieczulania w kardiochirurgii, mechaniczne wspomaganie krążenia, nowe techniki krążenia pozaustrojowego, pomostowanie naczyń wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego
(OPCAB), zagadnienia monitorowania stanu anestezji, specyfika anestezji brytyjskiej,
sposoby zwalczania bólu okołooperacyjnego i przewlekłego, zastosowanie anestezji regionalnej w kardiochirurgii, nowe techniki
monitorowania układu krążenia w kardiochirurgii.
Od sierpnia 1991 do września 1992 pracował jako anestezjolog w Thanet General Hospital w Margate (Kent) w Wielkiej Brytanii;
od maja 1994 do sierpnia 1997 – w Queen Elizabeth the Queen Mother Hospital w Wielkiej Brytanii. Kolejne szkolenia z zakresu
kardioanestezji i intensywnej terapii odbył w Zentralkrankenhaus Links der Wesser (Brema 1998) i z zakresu kardioanestezji
w zabiegach pomostowania naczyń wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB) w Columbia Hospital w Milwaukee
i Buffalo General Hospital (1999).
(tekst na podstawie: CDDMiF)

Mgr Ewa Detko zajęła IV miejsce w biegu ULTRA-TRAIL DU MONT BLANC
Wykładowca Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM mgr Ewa Detko zajęła IV miejsce w swojej grupie
wiekowej w biegu ULTRA-TRAIL DU MONT BLANC.
Trasa UTMB 2015 prowadziła dookoła masywu Mont Blanc przez
Francję, Włochy i Szwajcarię. Uczestnicy zawodów musieli pokonać
170 km z licznymi przewyższeniami wynoszącymi w sumie 10000 m.
Limit czasowy na pokonanie tego dystansu wynosił 46 godzin i 30
minut. mgr Ewa Detko była jedyną Polką, ze 132 kobiet, biorących
udział w tym biegu i zajęła 81 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet, a w swojej grupie wiekowej (V2F) IV miejsce z czasem 43 godziny 42 minuty 49 sekund.
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Dr inż. Maria Grolik laureatką konkursu „Innowacja jest Kobietą”
Dr inż. Maria Grolik z Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została z laureatką piątej edycji konkursu „Innowacja
jest Kobietą" Fundacji Kobiety Nauki.
W ostatniej edycji konkursu dr inż. Maria Grolik opracowała polimerowe podłoże hodowlane, które może być skutecznym zamiennikiem błony owodniowej.
Membrana polimerowa wraz z wyhodowanymi w środowisku in vitro komórkami stanowi swego rodzaju implant przeznaczony do rekonstrukcji powierzchni
rogówki. Nośnik ten naszywany za pomocą nici nylonowych do twardówki
w ściśle określonym czasie ulega degradacji pozostawiając wyhodowany arkusz komórkowy na powierzchni oka pozwalając na jej regenerację. Dotąd tego
typu hodowle prowadzono na błonie owodniowej oraz żelu fibrynowym — materiałach relatywnie drogich, wymagających oraz stosunkowo trudno dostępnych.
Uzyskane dotychczas wyniki sugerują, że podłoże polimerowe jest poważnym kandydatem do zabiegów rekonstruujących
powierzchnię gałki ocznej. Otrzymane rusztowanie wykazuje właściwości fizykochemiczne zbliżone do właściwości macierzy międzykomórkowej, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością. Dodatkowo prosta, jednoetapowa synteza membran
z niedrogich i łatwo dostępnych materiałów istotnie skraca czas oraz koszt wytworzenia nośnika komórkowego, czyniąc je tanim
i skutecznym zamiennikiem błony owodniowej.
Konkurs „Innowacja jest Kobietą” organizuje Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Ma on wyłonić innowacyjne autorskie lub współautorskie rozwiązanie technologiczne bądź koncepcję wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
Drugą z laureatek została dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Nagrodzony wynalazek to elektroniczny system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Rewolucyjny płyn do przeszczepu narządów nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności
2015
Płyn „Biolasol” służący do przechowywania narządów do transplantacji otrzymał
nominację do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 przyznawanej przez Polską
Agencję Przedsiębiorczości.
Projekt pt. ,,Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu
do przeszczepu nerek", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii POIG 2007-2013, był prowadzony przez naukowców z Farmaceutycznego Zakładu Naukowo-Produkcyjnego
„Biochefa” w Sosnowcu we współpracy m.in. z zespołem transplantologów
prof. Lecha Cierpki, kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.
Przeprowadzone badania pozwoliły na wielokierunkową ocenę czynników mających wpływ na sukces transplantacji nerki. W szczególności celem projektu była
analiza wybranych czynników prozapalnych, naczynioruchowych i elementów układu odporności wrodzonej towarzyszącej śmierci
mózgu dla określenia ich wpływu na wczesne lub opóźnione przyjęcie funkcji przez przeszczepioną nerkę.
„Biolasol” to unikalny płyn do przeszczepu narządów, który stanowi innowację na skalę światową i skutecznie konkuruje z amerykańskim odpowiednikiem płynu do transplantacji obecnym na rynku. Oparty jest tylko o składniki, które są niezbędne dla ustroju człowieka.
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Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach z najwyższym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego w kraju

Lek. Aleksander Salomon-Perzyński, tegoroczny absolwent Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM, w jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbył się we wrześniu br. zdobył 174 punkty
i tym samym uzyskał najlepszy wynik w kraju, ex aequo z absolwentem Colegium Medicum UJ. Do egzaminu przystąpiły ogółem 6084
osoby, uzyskując średnio 131,6 punktów.
W rankingu wyników lekarzy zdających po raz pierwszy, Wydział
Lekarski w Katowicach uplasował się na miejscu 5, a Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu na 12. W kategorii wyników lekarzy dentystów zabrzański Wydział znalazł się na
8 miejscu.

Absolwentka SUM autorką najlepszej pracy dyplomowej dotyczącej stwardnienia rozsianego
Praca magisterska pt. „Otrzymywane wsparcie społeczne, przez opiekunów osób chorych na stwardnienie rozsiane” autorstwa Pani Aleksandry Przybyły, absolwentki pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM została uznana za najlepszą pracę dyplomową
dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego w konkursie zorganizowanym przez redakcję miesięcznika SM Express. Praca powstała pod kierunkiem pani dr n med. Alicji Michalak — wykładowcy
z Zakładu Psychologii WNoZ.
Zwyciężczyni odebrała nagrodę podczas Gali kończącej obchody
25-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego,
4 października 2015 r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

I miejsca doktorantek SUM na I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Badaczy w Warszawie
Pani mgr Justyna Nowak, studentka IV roku Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu i Pani mgr Anna Brończyk-Puzoń
z IV roku Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach, zdobyły pierwsze miejsca w sesjach odbywających się w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji
Młodych Badaczy „Dietetyka i regulacja metabolizmu”
24 września w Warszawie.
Pani mgr Justyna Nowak przedstawiła pracę pt. „Ryzyko wystąpienia niedoboru 25(OH)D3 wśród kobiet powyżej 65 roku
życia” a Pani mgr Anna Brończyk-Puzoń pracę pt. „Przydatność
wskaźnika wisceralnej tkanki tłuszczowej w ocenie wybranych
parametrów stanu odżywienia i badań biochemicznych
u kobiet z zespołem policystycznych jajników”.
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Studenci SUM zdobywcami najwyższych laurów
Studenci Koła STN działającego przy II Katedrze i Oddziale Klinicznym
Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM, kierowanej przez Prof. dr hab. n. med. Ewę NowalanyKozielską, zostali docenieni na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Młodzi adepci przedstawili dwie prace na X Międzynarodowej i LIV
Międzywydziałowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych
w dn. 21-22 maja 2015 w Katowicach i po jednej pracy w ramach 10th
Białystok International Medical Congress for Young Scientists
w dn. 14-16 maja 2015, XLVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów
Uczelni Medycznych i I Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni
Medycznych w Szczecinie w dn. 16-18 kwietnia 2015 oraz Juvenes pro
Medicina 2015 w Łodzi w dn. 22-23 maja.
Edyta Nowak, Tomasz Młyńczak, Katarzyna Pigoń i Artur Iwasieczko za pracę: „Trombektomia aspiracyjna w leczeniu zawału STEMI
w ocenie ilościowej analizy perfuzji miokardium QuBE” wygłoszoną na konferencji w Szczecinie wyróżnieni zostali drugą nagrodą
w kategorii prac niezabiegowych. Studenci Agnieszka Biel, Daniel Okruta i Adam Bednarczyk za pracę: „Identification of factors
that predispose to complications after implantation of pacemakers” zdobyli pierwszą nagrodę w kategorii Cardiosurgery and Interventional Cardiology na konferencji w Łodzi. Opiekunem drugiej pracy był lek. Grzegorz Banasik, absolwent Koła, obecnie słuchacz
Studium Doktoranckiego SUM, a praca wygłoszona była po angielsku.
Wykorzystanie oprogramowania do ilościowej oceny perfuzji miokardium QuBE, udostępnionego przez Uniwersytet Medyczny
w Rotterdamie, możliwe było dzięki wskazówkom i pomocy technicznej dr Mathijsa Vogelzanga.
Na koniec roku akademickiego 2014/2015 Koło skupiało dziesięciu studentów z Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM z lat IV – VI
(na zdjęciu od prawej): Artur Iwasieczko (przewodniczący Koła), Ewa Banaś, Kinga Tyrała, Monika Paniczek, Tomasz Młyńczak,
Agnieszka Biel, Katarzyna Pigoń, Edyta Nowak, Daniel Okruta i Adam Bednarczyk.
Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów!
Dr hab. med. Andrzej Tomasik, Opiekun Koła STN przy II Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii

SUM na „Salonach Maturzystów”

W dniach 9-10 września br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Krakowski Salon Maturzystów, a 23-24
września w Gliwicach i Katowicach — Śląski Salon Maturzystów, czyli
targi edukacyjne zorganizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wśród kilkudziesięciu uczelni z całej Polski obecnych podczas tych wydarzeń, prezentował się również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Maturzyści tłumnie odwiedzali oba Salony, w tym także stoisko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracownicy Działu
Karier Studenckich i Promocji Uczelni udzielali informacji na temat
zasad rekrutacji i życia studenckiego, a także odpowiadali na liczne
pytania młodzieży odwiedzającej stoisko SUM. Dla zainteresowanych
studiami w naszej Uczelni przygotowano również materiały informacyjne oraz gadżety promocyjne.
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CardioWatch— nowoczesna aplikacja dla pacjentów stworzona przez studenta SUM

Panie Oskarze, czym jest aplikacja CardioWatch? Skąd wziął
się pomysł na stworzenie tego narzędzia?

Oskar Kiwic: CardioWatch to narzędzie do optymalizacji kontroli ciśnienia tętniczego pacjentów z chorobami sercowonaczyniowymi za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które usprawniają jednocześnie pracę lekarza.

Oskar Kiwic – student medycyny na Wydziale Lekarskim
w Katowicach SUM oraz neuronauk w Uniwersytecie w Glasgow.
Jego pasją są nowoczesne technologie medyczne.
Obecnie pracuje nad aplikacją CardioWatch.
Kontakt: email: oskar.kiwic@icloud.com, tel: 733 223 369

Wszystko zaczęło się już kilka lat temu kiedy najbliższa mi
osoba, czyli moja babcia, zaczęła mieć coraz większe problemy kardiologiczne jako efekt zaawansowanego stadium
POChP. Pamiętam jak po jednej z wizyt u kardiologa otrzymała dzienniczek pomiarów ciśnienia. Zauważyłem, że pomimo
jej zaangażowania w leczenie, często zapomina wpisywać
pomiary ciśnienia, a układ tabelki z samymi liczbami nie jest
zbyt efektywny. Tak zrodził się pomysł rozwiązania, które
zarówno przypomina o pomiarze, jak i przetwarza zgromadzone dane, i jest w stanie przedstawić to jako raport o stanie zdrowia lekarzowi.

Czy według Pana telemedycyna może rozwiązać niektóre
problemy i być odpowiedzią na potrzeby współczesnego
społeczeństwa, w tym także osób starszych?

Plusy wynikające z zastosowania rozwiązań telemedycznych już dawno zauważyły kraje skandynawskie, gdzie ponad 20% wizyt odbywa się zdalnie, wymaga to jednak zmian prawnych, a przede wszystkim zmiany myślenia na temat przebiegu wizyty w głowach pacjentów. Słyszałem wiele opinii na temat tego czy telemedycyna może zmienić obraz współczesnej medycyny i zdania są bardzo podzielone. Myślę jednak, że jest to już tylko kwestią czasu, aby część usług medycznych przeniosła się na stałe do sieci, również w Polsce.
Chciałbym też podkreślić, że jeśli rozwiązania technologiczne są proste w użyciu, bariery wiekowe praktycznie nie istnieją — co pokazuje liczba zgłoszeń starszych pacjentów do programu CardioWatch.
Powołał Pan interdyscyplinarną grupę specjalistów składającą się z lekarzy, programistów i designerów by wspólnie zrewolucjonizować proces leczenia. Jakie cele przyświecają tej grupie?
Zbudowałem interdyscyplinarny zespół specjalistów i pasjonatów z różnych dziedzin, bardzo dobrze się uzupełniamy i łączymy różne
kompetencje. Życie nauczyło mnie, że budowanie rewolucyjnych rozwiązań nie jest możliwe bez odpowiednich ludzi — bo to oni są
najważniejszym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu danego projektu. Naszym celem jest tworzenie technologii, która jest dostosowana do potrzeb użytkownika, tak aby nie musiał on zmieniać swoich przyzwyczajeń i stylu swojego życia. Dlatego też punktem
wyjścia do każdego nowego przedsięwzięcia jest zbadanie jak najlepiej pomóc w rozwiązaniu danego problemu.
Często można spotkać się z opiniami, że wdrażanie nowoczesnych technologii wiąże się z pokonywaniem wielu przeszkód — brakiem
wiary w skuteczność nowych rozwiązań czy barierami biurokratycznymi. Czy wdrażając swoje pomysły w życie napotyka Pan na problemy?
Uważam, że największym ograniczeniem w tym co robimy, często jesteśmy my sami i nasze myślenie. Bardzo łatwo jest przerzucać
winę na kogoś innego i mówić, że Polacy są niechętni zmianom, że w naszym kraju ciężko jest wdrażać jakiekolwiek innowacje. A tak
naprawdę należy zapytać dlaczego dana grupa społeczna nie chce danego rozwiązania, albo się go boi? Najczęściej to strach przed
nowym i nieznanym jest największą blokadą, ale da się go wyeliminować przez edukację i pokazanie, że zmiany mogą oznaczać lepszą jakość życia.
Jakie inne, obok Cardiowatch, pomysły chce Pan zrealizować?
Moi znajomi wiedzą, że mam średnio 5 nowych pomysłów na tydzień i ciężko jest mnie powstrzymać przed opowiadaniem o wymyślonych rozwiązaniach [śmiech]. Nauczyłem się jednak koncentrować na tym, żeby finalizować rozpoczęte prace i oddawać im 100%
swojego czasu. Dlatego też regularnie spisuje wszystkie nowe idee jakie pojawiają się w mojej głowie, ale zawsze czekam na odpowiedni czas rozpoczęcia projektu. Chciałbym się obecnie maksymalnie skupić na ulepszaniu CardioWatch'a.
Dziękuję za rozmowę
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Pionierskie zabiegi implantacji pediatrycznego systemu wspomagania serca ReligaHeart PED w
Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM
W Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach realizowany jest ostatni etap projektu
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii pt.: „Pozaustrojowy pulsacyjny
system wspomagania serca dla dzieci ReligaHeart PED”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt opracowania wstępnego wariantu prototypu protezy ReligaHeart PED ruszył w 2008 r. Obecnie rozpoczęły się badania
doświadczalne polegające na trzydziestodniowym wspomaganiu
serca zwierząt protezą ReligaHeart PED, co ostatecznie zweryfikować ma poziom bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia,
zanim zakwalifikowane zostanie do pierwszych eksperymentalnych aplikacji szpitalnych u dzieci. Wdrożenie protezy do praktyki
klinicznej planowane jest na rok 2016.
Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM w Katowicach dysponuje warunkami niezbędnymi do prowadzenia długoterminowych badań doświadczalnych na zwierzętach mechanicznego wspomagania serca, posiada m.in. salę operacyjną dla zwierząt średnich
i dużych z unikalnym w skali kraju wyposażeniem anestezjologicznym, które pozwala na prowadzenie zabiegów chirurgicznych
w pełnej narkozie i pod kontrolą wszystkich niezbędnych parametrów.

SP Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego SUM ma nowoczesny aparat RTG
Jeden z najnowocześniejszych aparatów radiologicznych
(rentgenowskich) w Europie został oddany do użytku dla pacjentów SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. W uroczystości, która odbyła się 27
sierpnia br. wziął udział Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab.
n. med. Damian Czyżewski. Urządzenie jest warte 2 mln zł, wyposażone m.in. w tor wizyjny. Aparat wykonuje wszelkie możliwe
badania RTG. Daje np. możliwość wykrycia nieszczelności
w zespoleniu po operacjach chirurgicznych (np. w obszarze
przewodu pokarmowego). Pozwala na precyzyjną diagnostykę
potencjalnych zmian nowotworowych.
Aparat będzie służyć m.in. pacjentom oddziałów chirurgii przewodu pokarmowego, gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych, a także poradni przyklinicznych. Jego zaletą jest ograniczenie do absolutnego minimum dawki promieniowania, która jest zdecydowanie mniejsza niż ta, którą otrzymuje chory w przypadku korzystania ze starszych typów urządzeń.
Urządzenie wyposażone zostało w specjalistyczny, sterowany i funkcjonalny stół, co ma znaczenie przy diagnozowaniu pacjentów
niesamodzielnych. Pozwala to odciążyć personel medyczny, który może skupić się przede wszystkim na diagnostyce obrazowej - podkreśla dr hab. Joanna Pilch-Kowalczyk, radiolog.
Dodatkowo nowoczesny aparat rtg daje możliwość sporządzenia bardzo precyzyjnej analizy przeprowadzonych badań, gdyż dynamiczny zapis umożliwia cofnięcie się do wybranego zdjęcia.
Studenci SUM zyskają kolejną możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów. Dzięki temu będą jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy czy prowadzenia badań naukowych – mówi Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki.
Urządzenie będzie dostępne dla chorych dzięki HELIMED Diagnostic Imaging. Firma już od 1999 roku współpracuje z Centralnym Szpitalem Klinicznym. Obecna inwestycja w nowoczesną pracownię RTG jest uzupełnieniem wieloletniej współpracy. Szpital kliniczny uzyskuje dostęp nie tylko do nowoczesnego sprzętu, ale również̇ do najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych wspierających
radiologię.
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SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM — najbardziej przyjaznym Szpitalem
Onkologicznym w Kraju, Ceglana w gronie najlepszych!
Zgodnie z przeprowadzonym badaniem satysfakcji pacjentów przez Fundację
Onkologiczną Osób Młodych Aliva — w lipcowym podsumowaniu rankingu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach drugi raz został uznany za najbardziej przyjazny
szpital onkologiczny w Polsce!
W obecnej edycji rankingu prowadzi Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach zyskując 4,8 pkt na 5.
Fundacja Alivia tworzy mapę najbardziej przyjaznych ośrodków onkologicznych
w kraju, ocenianych przez pacjentów pod względem opieki, organizacji, leczenia,
wyposażenia i przestrzegania praw pacjenta.
Projekt jest realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Nauk o Politykach Publicznych.

Warsztaty arteterapii dla pacjentów onkologicznych w GCZD
1 września w świetlicy Oddziału Onkologii, Hematologii
i Chemioterapii SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach odbyła się inauguracja
warsztatów arteterapii w ramach projektu „Mój kawałek ogrodu”.
Projekt powstał z myślą o pacjentach oddziałów onkologicznych
z regionu śląskiego, tj. dzieciach i młodzieży, którzy cierpią
na choroby nowotworowe, osobach, które pokonały raka
oraz zagrożonych ryzykiem zachorowania.

Foto: Paweł Szeibel

Pierwsze spotkanie poświęcone zostało analizie własnej osoby
w kontekście otaczającej natury. Pacjenci, za pomocą prostych
środków plastycznych, projektowali własny ogród, opowiadali
o wymarzonej przestrzeni.

Zajęcia zostały wzbogacone o prezentację multimedialną. Poprowadziła je prof. nadzw. Pani Jolanta Jastrząb z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano łącznie 27 spotkań (od września do listopada), podczas których uczestnicy
tworzyć będą swoje małe ogródki, a także duże rzeźby florystyczne, zwane przez artystów „instalacjami hydroponicznymi”. Kreacje
powstaną ze storczyków, paproci, mchów, warzyw i ziół. Zajęcia będą odbywały się m.in. w Śląskich Ogrodach Botanicznych
w Mikołowie i Radzionkowie.
Organizatorem projektu jest Fundacja Giesche, zaś partnerami: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej Oddział w Katowicach oraz Śląskie Ogrody Botaniczne w Mikołowie i Radzionkowie.
Źródło: GCZD

"Świetlikowo" rusza na Ceglanej!
Świetlikowo to pierwszy tego typu w Polsce portal dla dzieci oraz ich
rodziców, którego głównym celem jest wspieranie w walce z dysfunkcjami i chorobami narządu wzroku. Portal ma być swoistym drogowskazem dla osób, które na co dzień muszą zmagać się z problemami wzrokowymi u najmłodszych, poszukują specjalistycznych porad,
rozwiązań w zakresie rehabilitacji oraz możliwości leczenia. Partnerem projektu zostało Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach jako wiodący ośrodek okulistyki dziecięcej w Polsce.
Zapraszamy do odwiedzenia portalu: www.swietlikowo.edu.pl/
Źródło: UCOiO
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Ambasador ASPHER, prof. Ulrich Laaser, gościem Wydziału Zdrowia Publicznego

Na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytety Medycznego w
Katowicach dnia 18 września 2015 roku
gościł prof. Ulrich Laaser, dr med., D.T.M. &
H., M.P.H. ze Szkoły Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu w Bielefeld oraz Szkoły Zdrowia Publicznego w Belgradzie.
Wizyta miała związek z faktem przystąpienia Wydziału Zdrowia Publicznego w 2014

roku do Europejskiego Stowarzyszenia
Szkół Zdrowia Publicznego (ASPHER),
które prof. Laaser reprezentował w charakterze Ambasadora. Celem wizyty było
omówienie bazy dydaktycznej oraz programów nauczania Wydziału. W jej trakcie
gość odwiedził jednostki organizacyjne
WZP — oprócz mieszczących się w głównej
siedzibie Wydziału w Bytomiu przy ul.
Piekarskiej, także Zakład Żywienia Człowieka w Zabrzu-Rokitnicy oraz Katedrę
i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
mieszczące się w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, przy ul. Stefana Żeromskiego.
Podczas wizyty Ambasador ASPHER odbył
szereg rozmów z władzami i pracownikami Wydziału, w trakcie których omówiono
perspektywy rozwoju jednostki, a także

możliwości i oczekiwania w zakresie
możliwie najszerszego włączenia się
WZP w sieć współpracy naukowej i dydaktycznej z innymi członkami Europejskiej Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego. Profesor Laaser wygłosił także
odczyt w ramach jednej z sesji plenarnych odbywającej się w tym samym czasie w Zabrzu, współorganizowanej przez
Wydział Zdrowia Publicznego, Drugiej
Konferencji Zdrowia Publicznego Państw
Grupy Wyszehradzkiej.

/Dr n. hum. Piotr Romaniuk
Zakład Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/

II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej - Health for
Public, Public for Health - relacja
tematyczne ale również przygotowane
warsztaty dotyczące: tworzenia umiejętności samokontroli oraz samozarządzania
wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz strategii zapobiegania nierównościom zdrowotnym w grupie państw V4.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Prof. Przemysław Jałowiecki, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
W dniach 17-18 września 2015 roku
w Zabrzu w Hotelu Diament odbyła się
II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw
Grupy Wyszehradzkiej współorganizowana
przez Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Fundację na rzecz promocji nauki
i rozwoju TYGIEL oraz śląski oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
Tematyka Konferencji obejmowała problemy związane z dostosowaniem założeń
zdrowia publicznego do wymagań społeczeństw państw Grupy Wyszehradzkiej, jak
również roli społeczeństwa w określeniu
celów i działań w obszarze zdrowia publicznego. Dużym zainteresowaniem wśród
uczestników cieszyły się nie tylko sesje

Konferencja została otwarta przez Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu dr hab. n. farm. Elżbietę Grochowską-Niedworok. Słowa powitalne wygłosili
również Prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik oraz Prorektor SUM ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
W spotkaniu wzięły udział europejskie
osobistości z dziedziny Zdrowia Publicznego: Beata Małecka-Libera — Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Bernd
Rechel — European Observatory on Health Systems and Policies, London School
of Hygiene & Tropical Medicine, dr Iveta

Nagyova — Prezes Słowackiego Stowarzyszenia
Zdrowia
Publicznego (SAVEZ), Przewodnicząca sekcji chorób przewlekłych Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (EUPHA), Uniwersytet Safarika w Koszycach, prof. dr
Ulrich Laaser — były przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego
Regionu Europejskiego (ASPHER), Uniwersytet w Bielefeld, Szkoła Zdrowia Publicznego w Belgradzie, prof. dr hab. n. med.
Mirosław J. Wysocki — Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia
Publicznego, prof. dr hab. n. med. Andrzej
M. Fal — Prezes Polskiego Towarzystwa
Zdrowia Publicznego, Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego —
PZH, Profesor wizytujący na Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu, Wydziału Nauk
o Zdrowiu, Katedry Zdrowia Publicznego.

/dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Zakład Ekonomiki i Zarzadzania w Ochronie Zdrowia
Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach/
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Immatrykulacja studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach
6 października br. w auli im. prof. W. Zahorskiego odbyła się uroczysta immatrykulacja 91 nowo przyjętych studentów programu
anglojęzycznego.
Studentów powitał Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, który życzył immatrykulowanym,
by studia w SUM były dla nich czasem zdobywania wiedzy, przyjaźni i wspaniałych wspomnień. Głos zabrała także Prorektor ds.
Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, a Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach dr
hab. n. med. Marek Waluga przybliżył studentom kwestie związane ze studiowaniem na Wydziale. Wykład inauguracyjny pt. „ From
Medical Student to the Miracle Word of Heparin” wygłosił dr hab.
n. med Tomasz Urbanek. Po wykładzie dokonano uroczystej
immatrykulacji, a następnie głos zabrali przedstawiciele studentów: Wydziałowego Samorządu Studenckiego Pani Barbara Tarsa, IFMSA-Poland Pani Agnieszka Jarosińska oraz przedstawiciel
studentów programu anglojęzycznego Firas Al Saedi.

Campus Akademicki Łazy 2015
W dniach 1-6 września br. w nadmorskim
kurorcie w Łazach odbyła się kolejna edycja
Campusu Studenckiego Łazy 2015. W pięciu
dniach wspaniałej rozrywki wzięło udział ponad 1200 studentów z całej Polski, w tym
kilkudziesięciu studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Campus to nie tylko czas wspaniałej zabawy
i integracji, ale także okazja do nauki wielu
przydatnych umiejętności. Spośród wielu
warsztatów, które studenci mieli do dyspozycji
znalazły się m. in. warsztaty taneczne, fotograficzne, sztuk walki, jogi, zumby i wiele innych.
Oprócz wyżej wymienionych, Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jak co roku
zorganizował warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami teoretycznymi, a co najważniejsze, mieli okazję przećwiczyć swoje umiejętności na profesjonalnym sprzęcie,
pod okiem studentów kierunku lekarskiego oraz ratownictwa medycznego.
Wszystkim studentom dziękujemy za wspaniałą zabawę
i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na kolejnej edycji
Campusu!
/Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/
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Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach doktoranckich

WLK

WLZ

WNoZ

WZP

Wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uroczyście zainaugurowały rok akademicki dla uczestników studiów doktoranckich. 3 października wydziałowa
inauguracja odbyła się w Bytomiu na Wydziale Zdrowia
Publicznego. Podczas uroczystości indeksy odebrało 22
doktorantów. 6 października rok akademicki rozpoczęło 25
doktorantów na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Podczas inauguracji władze SUM reprezentowała Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik. W tym samym dniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
odbyła się immatrykulacja 21 doktorantów. Na uroczystości
obecny był Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan
Duława. Dla 26 uczestników I roku studiów doktoranckich
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego miało miejsce 9 października. Jako ostatni, rok
zainauguruje Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Uroczystość zaplanowano
na 23 października.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Sosnowcu.

6 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Wydziale
Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu. Zajęcia rozpoczęło 230 słuchaczy.
W uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Wilhelm Zych, dr n. farm. Piotr Brukiewicz — Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej, przedstawiciele Rady Wydziału
WFzOML i Wydziałów SUM.

Uroczystość otwarła dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie głos zabrali: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk,
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz zaproszeni
goście.
Wykład inauguracyjny pt.: „Dręczenie w rodzinie zagrożeniem zdrowia” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jadwiga
Jośko-Ochojska.
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Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku
17 października 2015 r. w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu I Wieku. Dzieci złożyły przysięgę i zostały pasowane
na studentów. Następnie uczniowie i ich rodzice wysłuchali wykładu Prodziekan WNoZ dr hab. n. med. Grażyny
Markiewicz-Łoskot „Co zrobić, żeby mieć zdrowe serce”.
Dla uczestników Uniwersytetu przygotowano również poczęstunek i drobne upominki.

Dzień Otwarty Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
9 października br. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM zorganizował Dzień Otwarty dla wszystkich, którzy myślą o podjęciu
studiów na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i ratownictwie medycznym.
Licealistów powitali Prodziekani Wydziału: prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
i dr hab. n. med. Zenon Czuba, a dr n. med. Karolina Lau wygłosiła wykład
pt. „Stres i jego znaczenie w pracy lekarza”. Wydział odwiedziło blisko czterysta młodych osób, dla których przygotowano wiele warsztatów i pokazów.
Młodzież mogła zapoznać się z bogatą ofertą Wydziału, zwiedzić poszczególne
katedry i porozmawiać z pracownikami oraz studentami, którzy przekazali uczniom przydatne informacje na temat rekrutacji, studiowania na Wydziale oraz
studenckiego życia.

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych.
9 października br. pod patronatem honorowym Prezes Rady
Ministrów Ewy Kopacz w Operze i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku odbyła się Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych, w której uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Gościem honorowym był Minister Zdrowia Marian Zembala.
Inauguracja nowego roku akademickiego zbiegła się z uroczystościami z okazji 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odbyła się także immatrykulacja studentów z krajowych
uczelni medycznych oraz wykład inauguracyjny prof. Jacka Jassema „Pułapki medycyny opartej na dowodach naukowych”.
Uroczystościom towarzyszyła Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Medycznych w dniach 8-10 października.
Zdj. www.bialystok.uw.gov.pl
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V Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych
7 września w Rosarium Parku Śląskiego odbył się V Piknik Integracyjny Osób
Niepełnosprawnych, organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz Fundację
Park Śląski.
W pikniku biorą udział m.in. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. Jest to doskonały moment do wymiany doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin oraz do tworzenia nowych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania imprezy osoby niepełnosprawne, ich rodzice
oraz opiekunowie oprócz zaprezentowania dorobku artystycznego i spotkań
mają możliwość skorzystania z porad specjalistów.
Już po raz czwarty kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii
Katedry Zdrowia Kobiety Pani Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
oraz wykładowcy dr n. o zdr. Izabela Mężyk i mgr Agnieszka Kobiołka prowadziły
edukację zdrowotną i seksualną skierowaną do osób niepełnosprawnych.
W tegorocznym spotkaniu do grona wykładowców dołączyła Pani Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot. Celem
corocznego pikniku jest zaprezentowanie oraz propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb pikniku w Rosarium budowana jest duża scena, na której swoją twórczość artystyczną przedstawiają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych, zespołów aktywności zawodowej oraz innych instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Artyści w różnych grupach wiekowych recytują wiersze, śpiewają znane utwory oraz prezentują krótkie przedstawienia
teatralne. W trakcie pikniku odbywają się także zajęcia sportowe, m.in. nordic walking, jazda konna, jazda na rowerze oraz liczne gry
i zabawy prowadzone przez animatorów. Tegoroczny piknik, pomimo pozostawiającej wiele do życzenia aury był doskonałą okazją
do spotkania oraz do wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy, zarówno przez uczestników, jak i zaproszonych gości.
/dr n. o zdr. Izabela Mężyk/

Dzień Otwarty w Akademickim Centrum Stomatologii
W dniu 18.09.2015r w Akademickim Centrum Stomatologii
i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu odbył się Dzień Otwarty
pod hasłem„ Kształtujmy zdrowy uśmiech od najmłodszych
lat".
W cyklu wykładów dotyczących profilaktyki, leczenia zachowawczego, ortodontycznego i chirurgicznego u dzieci w wieku
rozwojowym uczestniczyli dyrektorzy jednostek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych z Bytomia. Przeprowadzona
akcja cieszyła się dużym uznaniem zaproszonych gości, wskazujących na aktualność poruszanych zagadnień i potrzebę
edukacji w tym zakresie.
Ponadto, Centrum w Dniu Otwartym, odwiedziły dzieci przedszkolne wraz z wychowawcami. Uczestniczyły w programie edukacyjnym podkreślającym znaczenie prawidłowej diety i higieny jamy ustnej. Jego zakres obejmował prelekcję dotyczącą próchnicy
zębów oraz naukę szczotkowania i zapoznanie z dodatkowymi przyborami do codziennej higieny jamy ustnej. Dzieci odwiedziły
gabinet stomatologiczny, gdzie został przeprowadzony przegląd stanu uzębienia. Następnie przeprowadzono konkurs plastyczny
dotyczący zdrowia jamy ustnej i wizyty w Centrum. Na zakończenie pełnego wrażeń dnia najmłodsi goście zostali zaproszeni do
obejrzenia przedstawienia pt. „Opowieści Wagantów” przygotowanego przez Teatr Gry i Ludzie z Katowic.
Dzień Otwarty był okazją do wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy osobami zarządzającymi procesem edukacji a specjalistami z różnych dziedzin stomatologii.
/tekst: Akademickie Centrum Stomatologii Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu /
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Dni Zdrowia w Mirosławcu, Jeleśni i Cięcinie
W dniach 15-16 września oraz 28-29 września 2015 r. po raz kolejny pracownicy Zakładu Propedeutyki Położnictwa, Zakładu Fizjoterapii, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
pod kierownictwem Pani Profesor dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty przeprowadzili wykłady oraz warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowia dziecka, kobiety i mężczyzny na terenie Fabryki
Żywiec S.A. w Mirosławcu, Cięcinie i Jeleśni. Wykłady połączone
z warsztatami obejmowały zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych:
- raka piersi: nauka samobadania piersi i zasady prowadzenia samokontroli;
- raka szyjki macicy: warsztaty tematyczne na temat badania cytologicznego;



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

Dokonano oceny stanu ogólnego poprzez: kontrolę tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę poziomu glukozy we krwi, ocenę
masy ciała, wzrostu, pomiar obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Możliwa była
również: ocena stanu psychicznego — wykonanie Testu MMSE Mini — Mental State Examination, wczesnego rozpoznawania depresji poprzez wykonanie Testu BDI Beck Depression Inventory, wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu zarówno u kobiet, jak
i mężczyzn.
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził wśród pracowników kompleksową ocenę narządu ruchu obejmującą: fotogrametryczną ocenę
postawy ciała, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń w obrębie kręgosłupa zwiastujących zmiany zwyrodnieniowe stawów
kręgosłupa; komputerową ocenę wysklepienia stóp, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń wysklepienia zwiastujących zaburzenia funkcji / struktury stopy; ocenę podstawowych miar stabilności ciała na dwupłytowej platformie stabilograficznej mającej na
celu wykrycie zaburzeń stabilności i równowagi; ocenę składu masy ciała za pomocą wagi TANITA; badanie czynnościowe układu
oddechowego za pomocą spirometru automatycznego pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego; badanie termowizyjne, którego celem było wczesne wykrycie zaburzeń krążenia obwodowego. Zgromadzone wyniki badań
stanowiły podstawę do opracowania indywidualnych zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.
4 października 2015 r. podobne warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowia dziecka, kobiety i mężczyzny, przeprowadzono na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie w ramach pikniku "W zdrowym ciele zdrowy duch".
/ na podst. tekstu dr n. med. M. Czajkowskiej, Zakład Propedeutyki Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach/
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Setna rocznica urodzin prof. Kornela Gibińskiego
Profesor Kornel Gibiński był jedną z najważniejszych osobistości polskiej medycyny. Niekwestionowanym autorytetem, nauczycielem i mistrzem dla kolejnych pokoleń studentów i lekarzy. Jego niezłomna postawa etyczna sprawiła, że stał się niedoścignionym wzorem dla
współpracowników i wychowanków.
To Jego przykład i wymagające kierownictwo kształtowało nasze postawy wobec pacjentów,
inspirowało do poszerzania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności. Obdarzony niebywałą intuicją, wprowadzał nas w arkana zawodu oraz pracy naukowej bez wielkich słów,
z niezwykłą rzetelnością i odpowiedzialnością wypełniając każde zadanie. Wszyscy znaliśmy
Jego dewizę: "Cokolwiek czynisz, czyń dobrze i pamiętaj o końcu".- wspominał po śmierci
Profesora Gibińskiego jego współpracownik prof. Andrzej Nowak.
Prof. zw. dr hab. med., dr h.c. multi. Kornel Stanisław Gibiński urodził się 7 września 1915
w Krakowie. W 1933 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze jako student rozpoczął
pracę w Zakładzie Fizjologii, początkowo jako wolontariusz, później młodszy asystent.
Dyplom uzyskał w listopadzie 1939 r.
W 1944 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną, trafił do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, gdzie pracował jako lekarz mając do dyspozycji garść aspiryny i krople
walerianowe. Po wojnie przeniósł się do Wrocławia i podjął pracę na stanowisku adiunkta, a później docenta w III Klinice Chorób
Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Edwarda Szczeklika. W maju 1949 uzyskał habilitację na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu.
W marcu 1953 r. przeniósł się na Górny Śląsk gdzie od podstaw zorganizował III Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych w Bytomiu
Śląskiej Akademii Medycznej. W 1954 r otrzymał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, zostając wówczas najmłodszym
profesorem w Polsce. W 1974 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych i kierownika pierwszej w Polsce kliniki
gastroenterologii, zorganizowanej w ŚAM w Katowicach-Ligocie, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1985 r. Szybko zyskała
ona liczącą się pozycję w kraju i za granicą. W 1977 r. w klinice wykonano pierwszy w Polsce zabieg sfinkterotomii endoskopowej
w leczeniu kamicy dróg żółciowych. Klinika stała się również siedzibą wielu towarzystw naukowych. Na Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, którego prof. Gibiński był założycielem i pierwszym prezesem (1977), przybyło do Katowic
ponad 400 lekarzy, w tym m.in. goście z Belgii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Finlandii, Czechosłowacji i Związku Radzieckiego.
Profesor Gibiński był pionierem wielu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w Polsce, autorem wydanego
w 1959 roku pierwszego polskiego podręcznika gastroskopii klinicznej. Uruchomił pierwszą na Śląsku pracownię angiograficzną,
a także — wraz z prof. Franciszkiem Kokotem — jedną z pierwszych w Polsce sztucznych nerek. Działalność naukowo-badawcza
Profesora koncentrowała się wokół szeroko pojętej interny, kardiologii i gastroenterologii.
W latach 1957-1959 pełnił funkcję prorektora ds. nauki ŚAM, był doktorem honoris causa kilku polskich i jednej amerykańskiej
uczelni, członkiem wielu towarzystw naukowych. W 1964 r. został członkiem korespondentem, a w 1973 — członkiem rzeczywistym
PAN. Był inicjatorem powołania komisji etycznej przy Śląskiej Akademii Medycznej (1982),przewodniczącym Komisji Etyki Medycznej PAU (1992) i przewodniczącym Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN (1992).
Odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Nagrodą Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Nagrodą Państwową II stopnia, Medalem "Gloria Medicinae". Za całokształt swojej działalności w tym postawę etyczną otrzymał m.in. nagrodę "Lux ex Silesia" "Światło ze Śląska". 7 września 2006 r. Jego imieniem nazwano Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach.
Profesor Gibiński był nie tylko wybitnym internistą i gastroenterologiem. Był ponadto jednym z najznakomitszych przedstawicieli
dziedziny, która można nazwać filozofią medycyny. Opublikował kilkadziesiąt artykułów na temat etyki wykonywania zawodu lekarskiego i etyki w nauce, które uważał za główny problem nauk medycznych przełomu II i III tysiąclecia. Podkreślał, że etyki nie można
dyktować, ani nie można nauczyć z podręcznika jej stosowania, ale trzeba ciągle o niej przypominać i konfrontować z zaskakującymi sytuacjami, u podstaw których mogło wcale nie być złych zamysłów, zagrażających porządkowi świata – świata, który niegdyś
wyniósł człowieka, ten zaś już teraz bierze czynny udział w jego kształtowaniu.
Nawoływał także, aby śledząc rozwój nauk przyrodniczych i przemian socjalnych, nie dopuścić przy tym do zagłuszania własnego
sumienia, które stanowi istotną część osoby ludzkiej.
Warto, w stulecie urodzin Profesora pochylić się nad tymi słowami.
Prof. Jan Duława, Prorektor ds. nauki SUM
Agata Kalafarska, Rzecznik prasowy SUM
W artykule wykorzystano materiały: Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska; Kornel Gibiński. Lekarz, Uczony, Humanista, pod red. T. Białek i
E. Pawłowskiej, Katowice ŚAM 2000; K. Gibiński „Etyka głównym problemem nauk medycznych na przełomie II i III tysiąclecia” w: Sztuka Leczenia” 2003, T. IX, nr 1,s. 923; Pro Medico nr 194 lipiec/sierpień 2012; Gazeta Lekarska 2012-05. Zdjecie: CDDMiF.
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Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
łu Śląskiego Towarzystwa. Byli pracownicy SUM zorganizowali
Międzynarodowe Kongresy Towarzystwa jak Prof. W. Janiec
(1977 – Katowice), Prof. H. Trzeciak (1998 – Katowice), Prof. R.
Brus (2004 – Poznań) oraz liczne Konferencje i Sympozja zagraniczne i krajowe.

Od lewej: prof. Ryszard Brus, Prof. Marek Droździk,
Prof. Barbara Gawrońska-Szklarz.
W dniach 17-19 września br. odbył się XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w Świnoujściu.
Kongres zorganizowano z okazji jubileuszu 50-lecia powołania
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Organizatorami byli
Prof. M. Droździk i Prof. B. Gawrońska-Szklarz z Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pięćdziesiąt lat temu tj.
15-16 października 1965 roku 156 delegatów, farmakologów
zebrało się w Szczecinie, aby podczas Walnego Zgromadzenia
ustanowić Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Organizatorem
Zgromadzenia był Doc. L. Samochowiec, Kierownik Zakładu Farmakologii w Szczecinie, były pracownik ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Przez ostatnie 50 lat Towarzystwo działało bardzo intensywnie.
W działalność Towarzystwa aktywnie włączyli się byli i obecni P.T.
Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. I tak, Prezesami Towarzystwa w trzyletnich kadencjach ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego byli kolejno Profesorowie: Z.S. Herman, H. Trzeciak i R. Brus. Honorowe członkostwo Towarzystwa z ogółem 26
przyznanych otrzymali: Prof. L. Samochowiec, Z. Kleinrok,
Z.S. Herman, R. Brus oraz R.M. Kostrzewa z USA, Doctor Honoris
Causa naszego Uniwersytetu. Wielu innych pracowników SUM
zasiadało we Władzach Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddzia-

Ze 156 Członków Założycieli Towarzystwa w 1965 roku w jubileuszowym Kongresie w Świnoujściu uczestniczyło zaledwie trzech
tj. Prof. E. Przegaliński z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
oraz Prof. W. Janiec i R. Brus z SUM. Około kilkudziesięciu żyjących założycieli Towarzystwa nie przybyło z przyczyn osobistych,
natomiast większość przekroczyła już „Rubikon”. Ponadto w Kongresie uczestniczyli obecni i byli Pracownicy SUM a mianowicie:
Prof. B. Okopień, E. Obuchowicz, J. Folwarczna i dr hab. K. Kołada.
Podczas uroczystości otwarcia Jubileuszowego Kongresu Prof. E.
Przegaliński w swym wystąpieniu przypomniał proces powoływania Towarzystwa podkreślając inicjującą rolę byłego Dyrektora
Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie Prof. J. Maja. Przedstawił
też najważniejsze osiągnięcia Towarzystwa akcentując współpracę międzynarodową. Na Kongres przybył też emerytowany Prof.
Gothert z Niemiec, który reprezentował Niemieckie Towarzystwo
Farmakologiczne podkreślając w swym wystąpieniu wieloletnią
współpracę Towarzystw oraz rolę Profesorów U. Trendelenburga z
Niemiec i Prof. J. Maja w nawiązaniu ścisłych kontaktów naukowych.
Uczestnicy Jubileuszowego Kongresu nakreślili perspektywy dalszej działalności naukowej i organizacyjnej Towarzystwa.
Opracował: RYSZARD BRUS
Emerytowany Profesor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Tarnowskie Góry, październik 2015.

International Summit on Imaging and Intervention In Cardiology
17-18 września 2015 r. w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja
„International Summit on Imaging and Intervention In Cardiology” zorganizowana
przez Zespół III Katedry i Kliniki Kardiologii oraz Zakładu Kardiologii Inwazyjnej SPSK
nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.
W Konferencji wzięło udział ok. 200 specjalistów z zakresu kardiologii, kardiologii inwazyjnej i innych dziedzin medycyny (również osoby zainteresowane obrazowaniem echokardiograficznym). Tematami przewodnimi spotkania było obrazowanie w trakcie zabiegów w:
• interwencjach wieńcowych
• wtórnej niedomykalności mitralnej
• kardiomiopatii przerostowej
• interwencjach obwodowych
• resynchronizacji
• zamykanie uszka lewego przedsionka.
W otwarciu Konferencji uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
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Wizyta w USA
W dniach 20-23 sierpnia 2015 r. Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, przedstawiciele Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej ds. programu anglojęzycznego przebywali w z wizytą w USA na zaproszenie Hope Medical Institute,
firmy rekrutującej kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Indii na studia w języku angielskim na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach. Celem spotkania było przeprowadzenie egzaminu wstępnego dla 21 kandydatów na studia anglojęzyczne w SUM oraz udział w uroczystym dyplomatorium,
podczas którego Pani Prorektor wręczyła absolwentom naszej
Uczelni dyplomy ukończenia studiów. Pobyt był również okazją
do promocji Uniwersytetu, zwłaszcza kierunków prowadzonych
w języku angielskim.

Prezydent Katowic odwiedził Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
14 lipca 2015 r. Prezydent Katowic Pan Marcin Krupa odwiedził Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezydentowi towarzyszyły władze SUM: JM Rektor prof. dr hab. n. Med. Przemysław
Jałowiecki, Kanclerz dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n.
med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Prezydent zapoznał się z infrastrukturą CDiSM oraz możliwościami dydaktycznymi, m.in. na
przykładzie pokazu akcji ratowniczej przygotowanej przez pracowników Centrum.

„Polaków zdrowia portret własny 2015”
9 lipca br. w Zabrzu odbyło się II spotkanie z cyklu "Polaków zdrowia portret własny", zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Poruszane zagadnienia dotyczyły poprawy dostępności pacjenta
do leczenia specjalistycznego (telekonsultacje), a także poprawy
bezpieczeństwa i jakości leczenia.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Minister Zdrowia Marian Zembala,
Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik,
Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczak, Wicemarszałek Województwa
Śląskiego Aleksandra Skowronek, Wojewoda Śląski Piotr Litwa
i Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Trzecie spotkanie miało miejsce 16 lipca w Szczecinie. Jego
uczestnicy rozmawiali m.in. o problematyce raka płuca jako
problemie cywilizacyjnym Tematami przewodnimi były: rak
płuca — groźna choroba cywilizacyjna — jak poprawić wczesną wykrywalność oraz wyniki leczenia; centra onkologii
a inne ośrodki zajmujące się leczeniem nowotworów: kooperacja, interakcja, usprawnianie leczenia skojarzonego; szpitale kliniczne jako ważne ogniwo systemu ochrony zdrowia
— jak poprawić ich kondycję finansową; środki unijne
w ochronie zdrowia — co dalej?
W spotkaniu wziął udział prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
W dniach 12-14 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie objęte było
honorowym patronatem Komisji Europejskiej oraz wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego. JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki był członkiem Rady Programowej Kongresu.
Kongres, jak co roku, składał się z kilku ścieżek tematycznych,
w ramach których zorganizowano poszczególne sesje i wydarzenia. Nie zabrakło tematów związanych z innowacjami w medycynie, turystyce, nanotechnologiach, energetyce i multimediach.
W planie Kongresu był m.in. panel „ "Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?", w którym uczestniczył Prorektor ds. nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, „Współczesne wyzwania telemedycyny
—prawo, ekonomia, zdrowie” gdzie jednym z ekspertów był prof. dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w zakresie angiologii. Odbył się także panel
„Medycyna Przyszłości” z udziałem prof. dr. hab. n. med. Lecha Cierpki, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii
klinicznej.
Organizatorzy docenili także rolę, jaką w kształtowaniu biznesu odgrywają studenci. „Future Entrepreneurs” to specjalny cykl spotkań
studentów z inspirującymi postaciami świata, biznesu i nauki w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach. Formuła tych spotkań to 25/25 (25 minut prelekcji i 25 minut na dyskusję z publicznością); pozwoliła ona na wymianę
poglądów pomiędzy zaproszonymi gośćmi i uczestnikami. Spotkania odbywały się przez cały drugi i trzeci dzień Kongresu. Wydarzenie
to dedykowane było wszystkim ambitnym i zaangażowanym młodym ludziom, którzy dbają o swój rozwój oraz są zainteresowani tematyką przedsiębiorczości. Dzięki elastycznej formule spotkań, studenci mieli możliwość swobodnej wymiany poglądów i dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

Konferencja „Dehumanizacja Medycyny”
10 października w „Domu Lekarza” w Katowicach odbyła się
interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „Dehumanizacja
medycyny”, której pomysłodawcami i organizatorami były
Śląska Izba Lekarska i Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy
Polskich Oddział Śląski (KSLP). Patronat honorowy nad tym
wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia prof. Marian Zembala,
ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki oraz
Prezes ORL w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz
i Prezes KSLP dr n. med. Elżbieta Kortyczko. Październikowa
konferencja zainaugurowała debatę mającą zwrócić uwagę
szerokiej opinii publicznej na narastający problem dehumanizacji oraz wpłynąć na zahamowanie tego niebezpiecznego
procesu. Otwierając to wydarzenie Prezes Jacek Kozakiewicz
zwrócił uwagę na kilka najważniejszych kwestii, do których
należą: wszechobecny prymat pieniądza i podporządkowanie
mu niemal wszystkich kluczowych decyzji, nowomowa czyli
patologia języka polegająca na rugowaniu dobrze znanych
terminów takich jak „lekarz” czy „leczenie” i zastępowanie
ich w sposób bezosobowy słowami „świadczeniodawca”,
„procedury”, „produkty” itp., biurokracja — papierowy potop,
z którym w codziennej pracy, w coraz większym zakresie,
borykają się lekarze i lekarze dentyści, segmentacja medycy-

ny skutkująca tym, że lekarz w myśl zasad opracowanych przez
Fundusz nie powinien zajmować się pacjentem całościowo,
a jedynie ograniczać się do leczenia konkretnego schorzenia, co
szczególnie widoczne jest na oddziałach szpitalnych. Szerzej tą
problematykę omówili zaproszeni do udziału w konferencji
wykładowcy Prorektor ds. Nauki SUM prof. Jan Duława
(kierownik naukowy konferencji), dr. hab. n. hum. Danuta Krzyżyk, ks. dr hab. n. teolog. Antoni Bartoszek, ks. dr hab. Arkadiusz
Wuwer oraz dr n. med. Marcin Jabłoński. W konferencji wziął
udział również m.in. Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n.
med. Damian Czyżewski.
Uczestnicy Konferencji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego
kilka dni wcześniej prof. Szczepana Łukasiewicza, wybitnego
chirurga, laureata „Wawrzynu Lekarskiego”, najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej.
źródło: www.izba-lekarska.org.pl
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Polska edycja „Campbell’s Operative
Orthopaedics”
pod red. prof. Damiana Kusza

Ukazał się I tom polskiego wydania podręcznika
„Campbell’s Operative Orthopaedics” pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Damiana Kusza, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM.
To najważniejszy podręcznik z zakresu ortopedii
i traumatologii narządu ruchu dla specjalizujących się w tej dziedzinie.

Międzynarodowa Konferencja
"Bądź Zdrów"
W dniach 5-7 października br. w Hucisku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Bądź Zdrów", organizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz
Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski. Patronat
nad wydarzeniem objęli JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki i Główny Inspektor Sanitarny
Marek Posobkiewicz. W Konferencji wzięła udział m.in.
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Członek Komitetu Naukowego.
Drugi dzień konferencji poświęcony był bezpieczeństwu
żywności. Wykład na temat wspólnych działań państw Unii
Europejskiej skierowanych przeciwko otyłości u dzieci
wygłosiła Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr
hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok , a dr Beata
Całyniuk z Zakładu Żywienia Człowieka WZP SUM w swoim
wystąpieniu przedstawiła metody badań sposobu żywienia
stosowane w zakładach żywienia zbiorowego.
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„Vademecum Medycyny Wewnętrznej”
pod red. prof. Jana Duławy nagrodzone

Wydawnictwo PZWL otrzymało dyplom w konkursie Academia 2015 za publikację „Vademecum Medycyny
Wewnętrznej” pod redakcją Prorektora ds. Nauki SUM
prof. dr. hab. n. med. Jana Duławy.
Wyróżnienie przyznano w uznaniu wysokiego poziomu
merytorycznego i edytorskiego.

VI Śląska Jesień Internistyczna
26 września 2015 r. w Auli A3 im. prof. Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie odbyła się konferencja VI Śląska
Jesień Internistyczna zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach SUM oraz Towarzystwo Internistów Polskich. Konferencję otworzył i podsumował Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, który
wygłosił również wykład pt. „Witamina D — fakty i mity.

Wręczenie Ograniczonego Prawa
Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty
7 września 2015 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom dentystom,
tegorocznym absolwentom uczelni medycznych, w której
uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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Inauguracja roku akademickiego
2015/2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach
7 października br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
zainaugurował kolejny 79. rok akademicki. Podczas uroczystości nadano godność doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Bogusławowi Fiedorowi.
W ramach wydarzeń towarzyszących w tym dniu otwarto ścieżkę drzew polskich "UniEKO" oraz Aleję Dębów Doktorów Honoris Causa. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof.
dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Inauguracja roku akademickiego
w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
13 października 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny pt. „Lira Orfeusza. Mityczny obraz
muzyki” wygłosił dr hab. Marcin Trzęsiok.
W inauguracji udział wzięła Prorektor ds. Studiów i Studentów
SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

45-lecie AWF Katowice
W piątek 2 października w Hali Sportowej przy ul. Mikołowskiej
odbyła się gala z okazji jubileuszu 45-lecia AWF Katowice.
W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr
hab. n. med. Damian Czyżewski

Konferencja podsumowująca projekt "ePolicja w służbie społeczeństwu województwa
śląskiego"
10 września 2015 r. w auli im. aspiranta PWŚl. Jana Kali,
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odbyła się
konferencja podsumowująca realizację projektu "e-Policja w
służbie społeczeństwu województwa śląskiego". Podczas konferencji omówiono działania, jakie w czasie 6 lat zostały zrealizowane w ramach tego projektu. Pozyskane prawie 19,5 mln zł
pozwoliło między innymi na zakup nowoczesnego sprzętu
i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego realizowania
zadań wynikających z toku pełnienia służby przez funkcjonariuszy Śląskiego Garnizonu Policji. W Konferencji udział wzięła
Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik.

Święto Miasta Zabrze
27 września w Domu Muzyki i Tańca odbył się Koncert
Galowy z okazji 93. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
We wtorek 6 października w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się XIX Inauguracja Roku Akademickiego.
W uroczystości, oprócz władz, wykładowców i pracowników
uczelni, uczestniczyli świeżo upieczeni studenci, a także:
przedstawiciele innych ośrodków akademickich, wśród nich
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, samorządowcy, posłowie i senatorzy,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych oraz
instytucji z całego regionu. Wykład inauguracyjny wygłosił
w tym roku prof. dr hab. Zbigniew Nęcki.

Inauguracja roku na Politechnice Śląskiej
Rok akademicki 2015/2016 został uroczyście zainaugurowany na Politechnice Śląskiej 30 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych,
posłowie na sejm, rektorzy innych uczelni, a także przedstawiciele biznesu i nauki. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Jak co roku kulminacyjnym momentem inauguracji była
immatrykulacja studentów I roku. Wręczono także medale
Omnium Studiosorum Optimo, przyznane najlepszym absolwentom w ubiegłym roku akademickim. Podczas uroczystości
Rektor prof. Andrzej Karbownik przyznał także tytuł honorowego profesora Politechniki Śląskiej. Tym razem wyróżniono
nim prof. Zygmunta Kolendę z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Tuż po inauguracji odbyła się uroczystość nadania tytułu
doktora honoris causa prof. Januszowi Kowalowi z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ten zaszczytny tytuł został
mu nadany na wniosek Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Profesor został uhonorowany
za wybitny wkład w rozwój nauki i gospodarki, w szczególności dynamiki maszyn, mechatroniki, sterowania i wibroakustyki, oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadry
i nowych obszarów badawczych uczelni.
Źródło: www.polsl.pl

Śląska Inżynieria Biomedyczna
8 października br. w Zabrzu odbyła się konferencja Śląska
Inżynieria Biomedyczna. Wydarzenie to zgromadziło ponad 400
Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, instytucji naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów
i uczniów szkół średnich. W otwarciu udział wziął Prorektor ds.
Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Tegoroczna konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz
wysoką oceną jej Uczestników.
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Premiera reportażu "Przywracanie pamięci.
Muzeum Śląskie"

2 lipca br. w Audytorium Muzeum Śląskiego odbyła się Premiera reportażu "Przywracanie pamięci. Muzeum Śląskie".
Reportaż przygotowała katowicka redakcja „Gazety Wyborczej” przy współpracy z Radiem Katowice. Redakcja „Gazety
Wyborczej” postanowiła w szczególny sposób uwiecznić ten
moment, a jednocześnie opowiedzieć więcej o muzeum, procesie jego powstawania oraz historii miejsca, w którym stoi.
Tak powstał multimedialny reportaż — nowoczesny, interaktywny przewodnik zawierający teksty, filmy, wizualizacje i animacje podane w ciekawej oprawie zaprojektowanej przez
artystę z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na premierze reportażu obecna była Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

1000 Transplantacji Szpiku
i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach
W Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytutu
Onkologii w Gliwicach od kwietnia 2009 roku przeprowadzonych zostało ponad 1000 zabiegów auto- i allotransplantacji
komórek krwiotwórczych. Z tej okazji, 5 października zorganizowano konferencję pt. "1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach" , która odbyła się w Auli im.
J. Święckiego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
Była to również okazja do przedstawienia aktualnych zaleceń
kwalifikacji do transplantacji oraz omówienia problemów związanych z opieką około- i potransplantacyjną. W spotkaniu
uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

Nowoczesne rozwiązania medyczne dla
województw, regionów i miast
11 września w Parku Naukowo-Technologicznym EuroCentrum odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu nowoczesnych rozwiązań w medycynie w ramach cyklu „Miasto Zdrowia” organizowanego w 9 miastach Polski, w tym także
w Katowicach. Uczestnicy w trakcie szkolenia mogli dowiedzieć się czym są i jak działają Regionalne Platformy Wymiany Danych Medycznych na bazie konkretnych przykładów.
Poznali możliwości związane z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań telemedycznych w praktyce i pozyskania
środków na ich finansowanie.
Szkoleniu towarzyszyły dyskusje panelowe i wystąpienia
przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców związanych z branżą informatyczną oraz naukowców
i specjalistów w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Wykład pt. „Nowe wyzwania dla medycyny
i innowacyjne technologie w środowiskach zurbanizowanych” przedstawił Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n.
med. Jan Duława.
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Święto Policji 2015
Tegoroczne uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w Szkole
Policji w Katowicach 31 lipca. Część oficjalna rozpoczęła się od
złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Cezaremu Popławskiemu, który po odebraniu meldunku dokonał przeglądu pododdziałów. W uroczystości udział wzięła Prorektor ds. Studiów
i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Spotkanie z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
W poniedziałek 29 czerwca 2015 r. w Auli CNTI odbyło się spotkanie z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr
hab. Leną Kolarską-Bobińską. Podczas spotkania z udziałem
rektorów uczelni śląskich i przedstawicieli środowiska akademickiego poruszana była problematyka przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, w tym finansowania. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki
SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

40-lecie Śląskiego Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności
14 września świętowano 40-lecie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
Jerzego Ziętka. Dokładnie 3 czerwca 1975 roku generał Jerzy
Ziętek, ówczesny Wojewoda Śląski inicjator budowy i patron
Szpitala, uroczyście dokonał jego otwarcia i tak Szpital wyruszył
w swoją społeczną odyseję. W jubileuszu 40-lecia udział wziął
Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Działania samorządów na rzecz ochrony
powietrza i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
Górnośląski Związek Metropolitalny zorganizował 8 października 2015 r. w Zabrzu VII konferencję z cyklu Od miasta do metropolii pt. „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza
i ograniczenia emisji zanieczyszczeń”, w której udział wziął Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Od wielu lat władze samorządowe podejmują działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, a obecnie większość gmin pracuje nad stworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szczególny sposób tematyka ograniczania
emisji i gospodarki niskoemisyjnej jest postrzegana na Śląsku.
Mając na względzie wyznaczone cele ekologiczne, środowisko
naukowe intensywnie pracuje nad nowymi sposobami wykorzystania posiadanych surowców.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
UWAGA ! Użytkownicy służbowych telefonów komórkowych !
Z uwagi na fakt, iż w ostatnim okresie miały miejsce próby nawiązania połączeń na służbowe telefony komórkowe z numerów
telefonów posiadających lokalizację w egzotycznych krajach, jak np. Demokratyczna Republika Konga, Dominikana czy Madagaskar, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na numer telefonu, na który podejmujemy próbę oddzwonienia.
Osoba dzwoniąca rozłącza się zaraz po uzyskaniu sygnału nawiązania połączenia, nie dając tym samym realnej możliwości osobie, do której dzwoni, na odebranie połączenia. Przy oddzwanianiu na nieodebrane połączenia, należy zwrócić szczególną uwagę na pierwsze trzy cyfry numeru, które wskazują na kraj, z którego była podejmowana próba dzwonienia. W ostatnim tygodniu
miały miejsce próby połączeń z Madagaskaru, dla którego to kraju numer kierunkowy wynosi „ + 261”. Mimo, iż osoba, do
której dzwonimy, nie odbierze telefonu, zostają naliczane opłaty za połączenie, wynoszące od kilkunastu do kilkudziesięciu
złotych za 1 minutę próby nawiązania połączenia.
W przypadku wystąpienia opisanych zdarzeń na użytkowanych telefonach, prosi się o pilne poinformowanie o tym fakcie Dział
Techniczny, tel. wew. 3556.

Progress in Pediatric Oncology and Hematology

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Fundację ISKIERKA
wraz z Śląską Izbą Lekarską pt. PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego
Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab.
n. med. Przemysława Jałowieckiego.
Termin: 14 listopada 2015 2015
Miejsce: Katowice Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A
Informacje: www.fundacjaiskierka.pl

Informacje dotyczące przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej — działania inwestycyjne prowadzone w roku 2014 r.
W 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadził przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 4 w Katowicach-Ligocie. Prace termomodernizacyjne
przeprowadzone w obiekcie o kubaturze 13.866 m3 polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie stolarki
okiennej, drzwiowej i ślusarki stalowej, dociepleniu stropodachu oraz konserwacji obróbek blacharskich. Termin realizacji zadania: 12.09.2013 - 09.04.2014 r. Wartość zadania: 1.550.000,00 zł brutto. Realizację zadania sfinansowano ze środków
własnych Uczelni.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 jednostki sektora publicznego realizując swoje zadania stosują co najmniej dwa ze środków poprawy
efektywności energetycznej, tj.:



Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;



nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych
budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr
76, poz. 493);

Zmarł prof. zw. dr hab. n. przyr. Tadeusz Wilczok

W dniu 07.08.2015 r. zmarł
prof. zw. dr hab. n. przyr. Tadeusz Wilczok

Były Rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
Prorektor ds. Nauki oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki
Medycznej.
Doktor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki.

Członek wielu Towarzystw Naukowych, m. in. Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
(w latach 1972-1976 przewodniczący Oddziału Katowickiego),
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Odznaczony m. in.: Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
złotą i srebrną odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”,
Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”, Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Województwa Śląskiego

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

