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5 listopada 2015 r. w auli im. prof. dr hab.
Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie,
odbyła się uroczystość promocji Pana prof.
Zbigniewa K. Wszołka na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
W uroczystości wzięli udział: Wiceprezydent
Katowic Pan Mariusz Skiba, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach prof. Tomasz Miczka, Prezes
Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz,
Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Ireneusz Ryszkiel, Duszpasterz
akademicki ks. dr Wojciech Surmiak, Rodzina
i Przyjaciele prof. Zbigniewa Wszołka, Władze
i Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz przedstawiciele Rad
Wydziałów.
Uroczystość promocji Pana Profesora Zbigniewa Wszołka na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
otworzył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, który podkreślił, że
„Doktorat honorowy odbiera dziś osoba wybitna, człowiek cieszący się uznaniem całego
świata nauki — niekwestionowany autorytet
naukowy, intelektualny i moralny”.
Wnioskodawcą postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa był prof. dr
hab. n. med. Grzegorz Opala, który przedstawił sylwetkę prof. Zbigniewa Wszołka. W swej
laudacji Profesor zwrócił uwagę na związek
wyróżnionego
ze Śląskim Uniwersytetem

„Wieloletnia współpraca z prof. Wszołkiem
pozwoliła zetknąć się z wybitnym naukowcem, o precyzyjnym warsztacie pracy naukowej, ogromnej dyscyplinie i rzetelności oraz
doskonałej organizacji pracy. Te profesjonalne cechy łączy z niezwykłą życzliwością
i otwartością w niesieniu pomocy, podkreślając swoje polskie korzenie i wskazując naszą Uczelnię, jako dom, od którego zaczął
swoją drogę zawodową i naukową. Prof.
Zbigniew Wszołek wybitny, światowego wymiaru naukowiec całym swoim postępowaniem prezentuje współczesny model patriotyzmu. To wspaniała forma patriotyzmu na
obczyźnie manifestująca się nie werbalnie
lecz konkretnym działaniem”.- podkreślił
prof. Grzegorz Opala.
„Jest to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, ze
względu na to, że jestem wychowankiem tej
Uczelni. Starałem się reprezentować tę
Uczelnię najlepiej jak mogłem w różnych
częściach świata gdzie leczyłem pacjentów,
badałem chorych, prowadziłem badania
naukowe czy wykładałem”. – powiedział,
dziękując za przyznany tytuł, prof. Zbigniew
Wszołek.
Następnie Profesor wygłosił wykład pt.
„Neurologia translacyjna. Przykłady postępowań technologicznych na podstawie własnego doświadczenia”.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie tradycyjnego Gaudeamus.
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Sukces projektu „Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć?”
W grudniu 2014 roku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Jak
rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”. Celem tego pilotażowego projektu było zainteresowanie
studentów VI roku kierunku lekarskiego zagadnieniem komunikacji
klinicznej i umożliwienie przyszłym lekarzom praktycznego wykorzystania zdobytej na warsztatach wiedzy i umiejętności. Koordynatorem
projektu została mgr Małgorzata Perlak, a asystentem koordynatora
mgr Paweł Szokalski — pracownicy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Realizacja projektu przebiegła dwuetapowo. Pierwsza część objęła 25 godzin warsztatów, w tym 10 godzin warsztatów symulacyjnych
i została zrealizowana we współpracy z Centrum Edukacyjnym „Progress” przy wykorzystaniu infrastruktury CDiSM. Drugi etap miał
postać czterotygodniowego stażu (140 godzin) na oddziale pediatrycznym, onkologicznym, szpitalnym oddziale ratunkowym lub
w hospicjum.
W ramach projektu wsparciem objęto 60 studentów VI roku kierunku lekarskiego, a 54 studentów, którzy z najwyższą punktacją
ukończyli warsztaty, otrzymało stypendium stażowe na odbycie w wybranych szpitalach klinicznych SUM i w Hospicjum Miłosierdzia
Bożego w Gliwicach przewidzianego programem stażu.
Już na etapie rekrutacji projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Spośród siedemdziesięciu aplikantów Komisja Rekrutacyjna
wybrała 60 uczestników projektu, którzy oprócz wysokiej średniej z ocen wykazali się zaangażowaniem na polu naukowym oraz udziałem w wolontariatach w obszarze ochrony zdrowia.
Część warsztatową przeprowadzono w weekendy, a staże odbyły się w okresie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu, tak by nie kolidowały
z regularnymi zajęciami dydaktycznymi.
W celu dokonania oceny przydatności realizowania projektów z zakresu komunikacji klinicznej dla potrzeb przyszłych lekarzy, zespół
pracowników CDiSM przygotował i dokonał ewaluacji ankiet przeprowadzonych wśród uczestników projektu w trzech różnych punktach czasowych.
Przed przystąpieniem do części warsztatowej 55% ankietowanych oceniło swoje przygotowanie w zakresie komunikacji klinicznej
z pacjentem i jego rodziną jako przeciętne. 22% ogółu określiło swoje kompetencje jako słabe i tyle samo jako zadawalające. Jedynie
2% oceniło swoje kompetencje w zakresie komunikacji klinicznej jako bardzo dobre.
Po zakończeniu warsztatów sytuacja uległa radykalnej zmianie. Aż 98% uczestników stwierdziło, iż warsztaty z komunikacji klinicznej
były przydatne i są potrzebne do rozwoju kompetencji zawodowych przyszłego lekarza.
Kolejnych interesujących informacji dostarczyła ankieta przeprowadzona po zakończeniu stażu. Stażyści zostali poproszeni o dokonanie oceny efektywności stażu. Wszyscy ankietowani stwierdzili, iż jednostka, w której realizowali staż w pełni spełniła ich oczekiwania.
Dla 80% badanych uczestniczenie w stażu umożliwiło praktyczne zastosowanie technik komunikacyjnych poznanych w części warsztatowej.
Nie tylko pomyślne wyniki przeprowadzonych ankiet, ale również bezpośrednie rozmowy przeprowadzane z uczestnikami projektu,
prowadzącymi zajęcia warsztatowe i opiekunami stażu potwierdziły, że zagadnienie komunikacji klinicznej w kształceniu przyszłych
lekarzy ma bardzo duże znaczenie. Wszyscy podkreślali, że udział w projekcie pozwolił na uzupełnienie zdobytej w czasie studiów
wiedzy, a staże dały unikalną możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem tuż przed podjęciem pracy zawodowej. Zdaniem
uczestników projektu największym atutem była forma zajęć o zdecydowanie praktycznym charakterze. Opiekunowie stażu bardzo
pozytywnie ocenili zaangażowanie stażystów oraz ich przygotowanie, które otrzymali w trakcie warsztatów.
Tak pozytywne opinie o projekcie utwierdziły pracowników CDiSM o konieczności kontynuowania tego tematu. Podjęto już starania
o zdobycie funduszy na ten cel.
W ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przystąpiono do konkursu składając wniosek o dofinansowanie projektu
zatytułowanego „Komunikacja też leczy. Warsztaty projektowe i wizyty studyjne dla przyszłych lekarzy”. Jak wskazuje nazwa, formuła
proponowanych zajęć ulegnie pewnej modyfikacji. Oprócz warsztatów symulacyjnych zostaną wprowadzone warsztaty projektowe,
w trakcie których małe grupy studentów będą realizowały własny projekt polegający na stworzeniu scenariusza symulacji medycznej
z zakresu komunikacji klinicznej. W miejsce staży pojawią się trzy wizyty studyjne u ewentualnych pracodawców. Ponadto grupa docelowa wsparcia zostanie poszerzona o studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Wniosek ten przeszedł pozytywnie weryfikację
poprawności wniosku i został poddany ocenie formalno-merytorycznej. Wyników tej oceny można spodziewać się grudniu br.
Opracowały: Ewa Barska i Małgorzata Perlak, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
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Międzynarodowe Targi iENA 2015 – złoto dla SUM!
Dr inż. Maria Grolik z Klinicznego Oddziału
Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego została wyróżniona złotym medalem podczas
67. Międzynarodowych Targów „Pomysły
Wynalazki Nowe Produkty” iENA odbywających się w dniach 29 października — 1
listopada 2015 roku w Norymberdze.

Wynalazek dr inż. Marii Grolik polegał na opracowaniu innowacyjnego polimerowego podłoża hodowlanego, wykazującego zdolność do całkowitej biodegradacji, będącego skutecznym zamiennikiem błony owodniowej. Podłoże ma służyć do rekonstrukcji
przedniego odcinka gałki ocznej. W przyszłości może to wpłynąć na obniżenie kosztów zabiegów związanych z chirurgią rogówki, co
bezpośrednio przełożyłoby się na zwiększenie liczby zoperowanych pacjentów.
Podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły Wynalazki Nowe Produkty” iENA zaprezentowano około 700 wynalazków z 36 krajów. Honorowy Patronat nad polską prezentacją wynalazków sprawował Minister Gospodarki, Rada Główna Instytutów Badawczych, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie oraz Fundacja "Kobiety Nauki — Polska Sieć Kobiet Nauki". Na
początku przyszłego roku planowana jest oficjalna gala wręczenia medali wyróżnionym wynalazcom.

Współpraca SUM z Królestwem Arabii Saudyjskiej
11 listopada br. Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik spotkała się w Ambasadzie
Arabii Saudyjskiej w Berlinie z Attache Kulturalnym dr. Abdulrahmanem H. Alhumedhim oraz Uthmanem A. Joury Al.- Ghamdim doradcą akademickim.
Celem spotkania było przedstawienie oferty studiów w języku
angielskim, jakie proponuje Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach swoich 5 Wydziałów.

Śląska BIO-FARMA srebrnym finalistą konkursu Polish Project Excellence Award 2015
„Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki” –
projekt realizowany przez Politechnikę Śląską w konsorcjum ze Śląskim
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Onkologii — Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,
uzyskał status srebrnego finalisty w konkursie Polish Project Excellence Award
2015 organizowanym przez International Project Management Association.
Przedmiotem projektu „Śląska BIO-FARMA” było stworzenie w południowym
regionie Polski sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne
doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Przedsięwzięcie obejmowało przeprowadzenie inwestycji
budowlanej w Gliwicach, modernizację budynku w Zabrzu-Rokitnicy oraz zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb tworzonych, jak również istniejących laboratoriów, co miało umożliwić członkom konsorcjum prowadzenie wysokiej jakości badań w wyżej
wymienionych dziedzinach. Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia
dużych, w tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych.
Odniesiony sukces w tym prestiżowym konkursie przyczynił się do promocji śląskiego środowiska naukowego i potwierdzenia jego
zdolności instytucjonalnej do realizowania dużych i złożonych projektów inwestycyjnych.
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Nowe patenty SUM
Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa wynalazki, których autorem
jest dr n. med. Arkadiusz Dziedzic, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM:
Stabilizator pomiarowy mikrotomografu komputerowego.
Zaprojektowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu system
stabilizatorów i pozycjonerów wpływa na powtarzalność procedur pomiarowych w zakresie badania wnętrza obiektów o różnej
kompozycji materiałowej za pomocą mikrotomografii komputerowej. Zapewnia usprawnienie procesu skanowania próbki oraz
powtarzalne wyniki badań. System posiada uniwersalne zastosowanie w geologii (badanie próbek skał), metalurgii (badanie
mikrostruktury stopów), inżynierii materiałowej (badanie polimerów, tworzyw kompozytowych, związków ceramicznych), biologii
(badanie struktur tkanek twardych), medycynie (badanie struktury bioptatów kostnych, mikrostruktury implantów ortopedycznych, tkanek miękkich) i stomatologii (badanie morfologii systemów kanałowych zębów, mikrostruktury implantów zębowych,
szczelności wypełnień kanałów korzeniowych po leczeniu endodontycznym). Stabilizator pozycjonujący dla badanych obiektów

w warunkach ex vivo znajduje zastosowanie w przypadku
konieczności zapewnienia środowiska otaczającego obiekt
pomiarowy innego niż powietrze, o zróżnicowanym współczynniku pochłaniania promieni rentgenowskich. Stabilizator stanowiący moduł manipulatora umożliwia pozycjonowanie poziomie i pionowe w osi X, Y, Z obiektów różnokształtnych podczas cyklu skanowania rentgenowskiego.
Zasobnik substancji czynnej płynnej lub półpłynnej
Koncepcja jednorazowego zasobnika (rezerwuaru) dla substancji czynnej (płyn, żel), który zapobiega kontaminacji bakteryjnej, powstała jako odpowiedź na potrzebę wykorzystania
prostego modułu transferowego dla płynów i/lub substancji
żelowych powszechnie stosowanych w praktyce stomatologicznej lub ogólnomedycznej (roztwór, żel, maść, pasta) . Może służyć jako system aplikacji adhezyjnych systemów wiążących do materiałów dentystycznych o charakterze polimerów,
które wymagają użycia mini-zasobników.

Pracownicy i doktoranci SUM zakwalifikowani do programu TransFormation.doc
W wyniku ogólnopolskiej rekrutacji do programu TransFormation.doc, organizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, wśród 500 doktorantów i młodych naukowców, którzy biorą udział w kursach szkoleniowych organizowanych w czołowych ośrodkach akademickich
w krajach Europy Zachodniej i Północnej, a także w USA i w Kanadzie, znalazły się: Pani mgr Ewa Nowak asystentka i doktorantka
pracująca w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu oraz dwie doktorantki tego Zakładu: Pani mgr Natalia
Gawlik-Rzemieniewska i mgr Marta Poczęta, a także Pani mgr
Katarzyna Brukało, wykładowca Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz doktorantka Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Wszystkie Panie realizują szkolenia w najlepszych ośrodkach akademickich z tzw. listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.
Pani mgr Ewa Nowak zakończyła już szkolenie w Wageningen University & Research Centre, Wageningen , Holandia.
Pani mgr Natalia Gawlik-Rzemieniewska swoje szkolenie odbywa obecnie w University of Alberta School of Business, Edmonton,
Canada.
Pani mgr Marta Poczęta oraz Pani mgr Katarzyna Brukało swoje szkolenie odbywa obecnie w Lund University, Lund, Szwecja.
Program jest częścią projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami. Projekt ten
jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).
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Prof. Aleksander R. Sieroń Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej
Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej 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, został wyróżniony tytułem Profesora
Honorowego Politechniki Śląskiej za szeroką, owocną, wieloletnią współpracę z pracownikami Politechniki Śląskiej, zwłaszcza w obszarze badań oddziaływania
na organizmy żywe pól elektromagnetycznych, wybitną osobowość o rzadkich umiejętnościach wykorzystywania wiedzy medycznej i sztuki inżynierskiej w praktyce, dla ratowania zdrowia i życia innych ludzi.

Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc Przewodniczącym oddziału śląskiego
Towarzystwa Chirurgów Polskich i Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii
Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, Kierownik Katedry i Klinicznego Oddziału
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM został ponownie wybrany na drugą, 2-letnią kadencję, na Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich na lata 2015-2017.
Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc jest również w kadencji 2014-2016 Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii, ogólnopolskiego stowarzyszenia o 20-letniej historii,
zrzeszającego lekarzy zajmujących się leczeniem schorzeń jelita grubego. W dniach
6-8 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach odbędzie się kolejne, XI Sympozjum Klubu.

Prof. Edward Wylegała profesorem wizytującym w Hebei Provincial Eye Hospital
w Xingtai w Chinach
Prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała został powołany na profesora wizytującego w największym szpitalu okulistycznym w Chinach — Hebei Provincial Eye Hospital w Xingtai. Kontrakt został
podpisany przez Prof. Minglian Zhang MD PhD oraz przez Prof.
Edwarda Wylęgałę w dniu 27.10. 2015 roku w Xingtai na trzy lata.
Zakres współpracy obejmuje:



wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia badań naukowych



prowadzenie wykładów, seminariów oraz organizacje sympozjów naukowych



wspólne kursy i projekty naukowe



stały regularny kontakt w celu realizacji projektów.

Pierwsza wizyta obejmowała trzy wykłady z zakresu okulistyki, zwiedzanie szpitala oraz konsultacje chorych. Wykład na temat
leczenia złamań oczodołu przedstawiała dr n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała. Wykłady były tłumaczone na język chiński i spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem czego wyrazem była długa dyskusja.
Szpital założony został w 1931 roku przez polskiego misjonarza dr med. Wacława Szuniewicza CM — okulistę i pediatrę. Ksiądz
Szuniewicz był dyrektorem szpitala przez 17 lat. Szpital posiada 500 łóżek okulistycznych, 160 lóżek z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, 80 laryngologii i 80 interny.
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Prof. Eugeniusz Kucharz wykładowcą XIV Kongresu Europejskiej Federacji
Medycyny Wewnętrznej
W dniu 14-16 października 2015 r. w Moskwie odbył się XIV Kongres Europejskiej Federacji
Medycyny Wewnętrznej. Członkiem Komitetu Naukowego i zaproszonym wykładowcą Kongresu
był prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Wygłosił on wykład „Rheumatic
diseases and malignancy: from bench to bedside” i prowadził obrady sesji reumatologicznej.
Podczas Kongresu oficjalnie podziękowano prof. Eugeniuszowi J. Kucharzowi za jego wkład
we wprowadzenie w 2008 r. Rosyjskiego Naukowego Towarzystwa Internistów do Europejskiej
Federacji Medycyny Wewnętrznej, w której prof. Eugeniusz J. Kucharz jest członkiem Rady
Administracyjnej i reprezentantem Towarzystwa Internistów Polskich.

Student SUM stypendystą projektu Liderzy Ochrony Zdrowia
Student V roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach — Mateusz Jankowski, został
stypendystą projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia" organizowanego przez Fundację
im. Lesława A. Pagi.
Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi —
studentów i absolwentów uczelni wyższych do 26 roku życia. Jego celem jest
wspieranie młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą być ekspertami
i managerami sektora ochrony zdrowia i farmacji.
W ramach projektu stypendyści wzięli udział w weekendowych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów i ekspertów rynku usług medycznych,
farmaceutycznych oraz nowych technologii, które odbywały się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas spotkań uczestnicy zdobywali wiedzę
praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, a także
d y sk ut ow al i z ek sp er ta m i n a t em at ko n ie cz ny ch z mi an
w tym sektorze.
Wśród partnerów merytorycznych projektu jest SPSK nr 7 SUM Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, którego przedstawiciele brali czynny
udział w szkoleniach. Wykład "Wydarzenia medyczne — rola PR
w zarządzaniu szpitalem klinicznym” zaprezentowała kierownik Działu Promocji
GCM pani Jolanta Wołkowicz a "Rachunek kosztów jako źródło informacji do
zarządzania podmiotem leczniczym i wyceny świadczeń medycznych" kierownik
Działu Controllingu GCM pani mgr Mirosława Trojnacka.

Wzorce protokołów operacyjnych w chirurgii ogólnej
i naczyniowej pod red. prof. Pawła Lampe
Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazała się publikacja „Wzorce protokołów operacyjnych
w chirurgii ogólnej i naczyniowej”. Publikacja, której przygotowania wydania polskiego podjęli się
najwybitniejsi polscy chirurdzy, skierowana jest do chirurgów-praktyków, którzy na bazie zawartych
w niej szablonów mogą stworzyć własne opisy zabiegów, odpowiadające ich osobistemu
doświadczeniu.
Może też być wykorzystana jako podręczny zbiór opisów podstawowych procedur i działań wykonywanych przy rzadziej przeprowadzanych zabiegach. Redaktorami naukowymi przekładu są: — dr. hab. n.
med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML, prof. Paweł Lampe — kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, prof. Grzegorz Wallner — tomy 1-3 Chirurgia ogólna oraz prof. Piotr Andziak — tomy 4-5 Chirurgia naczyniowa.
/ źródło opisu www.wzorceprotokolowchirurgicznych.pl/
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Nowy sprzęt w Klinicznym Oddziale Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym

Kliniczny Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM wzbogacił się o sprzęt
diagnostyczny na kwotę blisko miliona złotych. Sprzęt zakupiono dla celów realizacji grantu naukowego Innowacyjna strategia
diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej — NeuStemGe.
Jednym z trzech zakupionych urządzeń jest szerokokątna skaningowa oftalmoskopia laserowa dająca możliwość zobrazowania
siatkówki w zakresie kątowym 200° (standardowa funduskamera 45°) i w zależności od modelu wykorzystania technik niezbędnych do pełnej oceny obwodu dna oka. W urządzeniu Optos California, które jest używane na co dzień w Oddziale Klinicznym
Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, zaimplementowano możliwość wykonania zdjęć kolorowych tylnego
bieguna i pełnych 200°, zdjęć bezczerwiennych i naczyniówkowych, autofluorescencji oraz angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, które mogą być wykonywane jednoczasowo. Jest to obecnie jedyne w Polsce urządzenie o tak bogatej specyfikacji.
Obrazy uzyskane bez rozszerzania źrenic z pomocą tej metody są doskonałej jakości, a ze względu na zastosowanie laserowego
źródła światła, umożliwiają znacznie lepsze obrazowanie w sytuacji zmniejszonej przezroczystości np. w zaćmie czy krwotoku do
ciała szklistego. W angiografii przez cały okres wykonywania zdjęć uzyskuje się pełny zakres obrazowania w 200° — dynamikę
przepływu kontrastu i kolejnych faz badania można obserwować jednoczasowo na powierzchni 80% siatkówki. Jest to bezcenne
w retinopatii cukrzycowej i innych chorobach przebiegających z niedokrwieniem siatkówki.

Nowy sprzęt w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
Aparat Angio-OCT daje możliwość przeprowadzenia dwóch specjalistycznych badań jednocześnie: angiografii oraz OCT wysokiej rozdzielczości.
Jest to nowa metoda przydatna m.in. do szczegółowego obrazowania
struktury krążenia siatkówkowego co ma fundamentalne znaczenie dla
procesu widzenia. Umożliwia wykrycie patologii we wczesnych stadiach
takich chorób jak jaskra i cukrzyca.
Zanim jeszcze pacjent zacznie odczuwać jakiekolwiek dolegliwości –
my już znamy naszego przeciwnika i możemy skuteczniej z nim walczyć. Dzięki temu stajemy się szybsi niż choroba. Samo wykonanie
skanu to zaledwie 4 sekundy — wyjaśnia dr hab. Katarzyna MichalskaMałecka, okulistka z Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach SUM. Niewątpliwą korzyścią dla pacjenta jest to, że badanie jest nieinwazyjne, może być bezpiecznie powtarzane nawet wielokrotnie, a krótki czas pomiaru sprzyja jego stosowaniu
u dorosłych, którzy słabo współpracującą, a także u dzieci. Tylko w 2014 roku w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach SUM leczonych z powodu zwyrodnienia plamki żółtej było prawie tysiąc pacjentów.
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AZS SUM "WICEMISTRZEM POLSKI w kategorii Uczelni Medycznych 2014/15!
W dniu 23 października w zabytkowych wnętrzach kompleksu EC 1
w Łodzi odbyła się „Gala Sportu Akademickiego 2015”.
W czasie najbardziej prestiżowego wydarzenia sportowego roku podsumowano sezon Akademickich Mistrzostw Polski 2014/15. Ponadto wyróżnione zostały najlepsze uczelnie, kluby, i medaliści Letniej Uniwersjady oraz
medaliści Akademickich Mistrzostw Europy. Na Gali wręczone zostały
także odznaczenia i wyróżnienia związkowe, podsumowujące pracę i osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015.
Udział SUM w Gali miał charakter szczególny. Suma wysokich wyników
sportowych wszystkich naszych zawodników spowodowała, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął drugie miejsce spośród uczelni
medycznych w Polsce.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas Gali reprezentowali: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik oraz Prezes Klubu Uczelnianego AZS SUM w Katowicach Maciej Wroński. Pamiątkowy puchar oraz dyplom
wręczył reprezentantom SUM Senator RP, Prezes Zarządu Głównego AZS prof. Marek Rocki.
Głównym organizatorem Gali na zlecenie Zarządu Głównego AZS była Politechnika Łódzka wraz z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Łódzkiej przy współpracy z Organizacją Środowiskową AZS w Łodzi.
Wywalczony przez sportowców SUM tytuł, to pierwsze od wielu lat miejscem na podium, a jednocześnie najlepszy wynik w klasyfikacji uczelni medycznych w dotychczasowej działalności Klubu. Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim trenerom, zawodnikom
oraz działaczom naszego AZSu. Życzymy dalszych sukcesów w rozpoczynającym się roku akademickim.

Dzień Informacyjny Zdrowie
12 listopada 2015 w Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej SUM odbył się Dzień
Informacyjny Zdrowie zorganizowany przez
Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach wraz z Krajowym Punktem
Kontaktowym Programów Badawczych Unii
Europejskiej oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechnika Śląska, które wspierają udział polskich jednostek w programie HORYZONT 2020.
Uczestników powitał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława. W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostały tematy nowych konkursów w obszarach „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, a także zasady uczestnictwa i możliwości aplikowania uczelni medycznych w projektach programu HORYZONT 2020, w tym problematyka badań klinicznych, którą zaprezentowała
przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia. Niezwykle cenne dla wszystkich osób chcących aplikować o granty w konkursach programu
HORYZONT 2020 były wskazówki i rady eksperta oceniającego wnioski w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską. Uczestnicy spotkania uzyskali także informacje na temat obsługi serwisu Participant Portal oraz wsparcia oferowanego przez punkty kontaktowe.

Akcja IFMSA „Zdrowie pod kontrolą”
14 listopada br. śląski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland zachęcał mieszkańców Katowic
i Zabrza do uczestnictwa w VI edycji akcji „Zdrowie pod kontrolą”,
podczas której studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykonywali w wybranych centrach handlowych bezpłatne
pomiary stężenia cukru we krwi oraz edukowali w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Nie zabrakło również innych prozdrowotnych atrakcji,
m.in. pomiarów ciśnienia tętniczego, pomiarów masy ciała i wskaźnika BMI oraz analizy składu ciała, porad na temat zdrowego odżywiania, nauki samobadania i wczesnego wykrywania nowotworów, czy
pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Dla najmłodszych przygotowano "Szpital Pluszowego Misia".
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Pokaz kuchni molekularnej w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców

23 października br. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach odbył się pokaz kuchni molekularnej,
będący podsumowaniem warsztatów w ramach projektu „Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii”. Uczniowie, z niewielką
pomocą mgr Gabrieli Wanat z Zakładu Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM, pokazywali czego nauczyli
się podczas rocznego projektu. Przyrządzili m.in. kawior ze świeżego soku z marchewki z dodatkiem alginianu sodu, zaprezentowali
wędzenie na zimno miętą i drewienkami aromatyzowanymi oraz gotowanie metodą „sous vide”. Gwoździem programu był pokaz
różnego zastosowania azotu.
„Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii” to projekt realizowany w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”
w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Priorytet I, Działanie
1.1, Poddziałanie 1.1.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Projekt realizowany był w Katedrze Dietetyki WZP w Zabrzu (Rokitnicy). Brali w nim udział uczniowie Zespołu Szkół GastronomicznoHotelarskich w Tarnowskich Górach. Czas trwania od listopada 2014 do listopada 2015.
W nowoczesnej pracowni technologicznej uczniowie mogli własnoręcznie wykonać najpopularniejsze przepisy znanych mistrzów
kuchni molekularnej takich jak m.in. Ferran Adria, Heston Blumental. W trakcie zajęć teoretycznych poznali różne składniki kuchni
molekularnej, które są jednocześnie dodatkami dopuszczonymi do stosowania w produkcji żywności. Następnie nauczyli się je wykorzystywać podczas przyrządzania posiłków. Odpowiednia literatura dostarczała inspiracji i odkrywała nowe techniki wykorzystywane
w Modern Cusine, takie jak: sferyfikacja, sous vide, żelifikacja, "gotowanie" w ciekłym azocie i suchym lodzie. Szczególnie ciekawe
były przepisy z użyciem popularnych hydrokoloidów (agar, guma guar, guma ksantanowa, gellan, karagenu) oraz transglutaminazy,
metilu i izomaltu.
Nie dziwi fakt, że największym zainteresowaniem cieszyły się potrawy wykonywane z wykorzystaniem ciekłego azotu i suchego lodu.
Wyjątkowo widowiskowe było tworzenie sorbetów, lizaków lodowych i szybkie zamrażanie ziół. Uczniowie razem ze studentami
Dietetyki własnoręcznie wykonywali ciepłe galaretki, molekularny kawior, piany i 30-sekundowe ciastka. Projekt był również możliwością poznania życia akademickiego „od kuchni”.

Więcej informacji na stronie Zakładu Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki WZP:
http://promocjazdrowia.sum.edu.pl
/ mgr Gabriela Wanat
Zakład Promocji Zdrowia
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM/
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Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
29 października 2015 r. w auli im. prof. W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyło się dyplomatorium absolwentów studiów II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Nauki prof.
dr hab. n. med. Jan Duława, Mariola Bartusek — Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.
Uroczysty wykład pt. „Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć”
wygłosiła dr n. hum. Halina Kulik.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 110 absolwentom studiów
II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia.
Podczas uroczystości szczególne wyróżnienia otrzymały: Pani mgr
Aleksandra Przybyła, absolwentka pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, której praca magisterska została
uznana za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego w konkursie miesięcznika SM Express oraz
promotorka pracy — pani dr n med. Alicja Michalak — wykładowca z Zakładu Psychologii WNoZ.

Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach
W dniu 6 listopada 2015 r. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów
Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W uroczystości udział wzięli
zaproszeni goście: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr
Jacek Kozakiewicz, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy,
absolwenci i ich rodziny.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 190 absolwentom. Za najwyższą średnią nagrody otrzymali absolwenci: Aleksandra Kolarczyk-Haczyk, Katarzyna Duda i Aleksander Salomon-Perzyński.
Dyplomami uhonorowano także absolwentów, którzy odnieśli sukcesy sportowe. W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę
lekarską.
Wykład pt. „Z farmakologią w samodzielność” wygłosił prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, kierownik Katedry Farmakologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. W części artystycznej uroczystości wystąpili: lek. Jakub Sazanów-Lubelski oraz Chór
CAMES.

Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej

W dniu 6 listopada 2015 roku w Auli Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków: analityka medyczna, biotechnologia medyczna drugiego stopnia oraz kosmetologia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2014/2015.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM, dr Elżbieta Puacz — Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, władze
Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.

Studia ukończyło 42 studentów analityki medycznej, 30 biotechnologii medycznej i 56 kosmetologii. Szczególnie uhonorowano
najlepszych absolwentów: Małgorzatę Kołczyk — absolwentkę analityki medycznej, Marzenę Dwojak z biotechnologii medycznej oraz
Magdalenę Ładniak, która z najlepszym wynikiem ukończyła kosmetologię.
Po otrzymaniu dyplomów ukończenia studiów absolwenci kierunku analityka medyczna złożyli ślubowanie i otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. Zebrani wysłuchali również wykładu dr hab. n. med. Jolanty Bratosiewicz-Wąsik z Katedry
i Zakładu Biofarmacji pt. „Od szalonych krów do transfuzji, czyli nadal groźne priony”.
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Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
10 listopada 2015 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło
się uroczyste dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Rafał
Kiełkowski, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata MańkaSzulik, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci
i ich rodziny.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 343 absolwentom. Za
najwyższą średnią, nagrody otrzymali absolwenci: Anna Kuśka
i Anna Bochenek. Dyplomami uhonorowano także absolwentów, którzy odnieśli sukcesy sportowe. W trakcie uroczystości absolwenci
złożyli przysięgę lekarską. Wykład pt. „Wybudzenie śródoperacyjne” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, kierownik Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.

Dyplomatorium specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na Wydziale
Nauk o Zdrowiu w Katowicach
7 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach odbyło się dyplomatorium specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. W uroczystości wzięli udział: Prodziekan WNoZ
dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, dr n. hum. Halina Kulik, dr n. med. Beata
Hornik, dr n. med. Agnieszka Młynarska, specjaliści oraz ich bliscy i rodziny.
Uroczystość poprowadziła dr n. med. Beata Hornik — kierownik specjalizacji.
Okolicznościowy wykład pt. „Kulturowe uwarunkowania przemocy w rodzinie” wygłosiła dr n. hum. Halina Kulik.
Pan Prodziekan dr hab. n. hum. Lesław Niebrój wręczył dyplomy specjalistom, którzy odbyli szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa
diabetologicznego zorganizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach w okresie od 13 maja 2013 r. do 13 maja 2015 r. i złożyli egzamin państwowy 1 października 2015 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, uzyskując tytuł Pielęgniarki/Pielęgniarza Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. W imieniu specjalistów głos zabrał mgr Ludwik Szewczyk.
W szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego na WNoZ w Katowicach uczestniczyło 45 osób, co
stanowi odsetek 13% wszystkich specjalistów w tej dziedzinie w Polsce.

Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku 2015/2016
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, aby mieć zdrowe serce”. Dla uczestników Uniwersytetu przygotowano również poczęstunek i drobne upominki.
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Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu
19 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu
uroczyście rozpoczęto kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaproszenie na inaugurację przyjęło wielu znamienitych gości, m.in. Minister Zdrowia
prof. Marian Zembala.
Władze Uczelni reprezentowali: Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
oraz Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: prof. dr hab. n. med.
Sławomir Kasperczyk, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski i dr hab. n. med. Zenon Czuba. Obecni byli także: Pani Senator Maria Pańczyk, przedstawiciele Miasta
Zabrze: Zastępca Prezydent Zabrza Katarzyna Dzióba
oraz Przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara,
Andrzej Pilot — Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kierownik UTW
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral oraz
koordynatorzy UTW w Zabrzu: prof. dr hab. Ewa Birkner, dr hab. Beata Janoszka i dr hab. Andrzej Bożek. Wykłady wygłosili: prof. dr
hab. Bogusław Maciejewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach oraz Minister
Zdrowia prof. Marian Zembala wraz z zespołem ze Śląskiego Centrum Chorób Serca: dr n. med. Anettą Kowalczuk-Wieteską,
dr n. med. Dominiką Rokicką, mgr Ireną Młynarczyk i mgr Bogumiłą Król.
Inaugurację poprowadziła dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka — kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Katowicach. Rok akademicki 2015/2016 rozpoczęło 90 słuchaczy.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Około 70 uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku
prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach
28 października br. uroczyście zainaugurowało rok akademicki 2015/2016.
Słuchaczy powitał prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz,
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości uczestniczyli również: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr hab. n. med. Grażyna
Markiewicz-Łoskot,
Prodziekan
WNoZ.
Uczestnicy odebrali legitymacje z rąk Pani Prorektor prof.
Krystyny Olczyk, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr n. hum. Haliny Kulik pt. „Cierpienie wymaga
więcej odwagi niż śmierć”.
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Inauguracja Uniwersytetu Licealisty na Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale
Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
30 października w auli im. prof. W Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetów Licealisty prowadzonych przez Wydziały: Lekarski
w Katowicach i Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu. Zajęcia rozpoczęło 61 uczniów.
Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof.
dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału
Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Prodziekani Wydziałów: prof. dr hab. n. med. Jacek
Kasperski, dr hab. n. med. Zenon Czuba i dr hab. n. med.
Marek Waluga, a także koordynatorzy Uniwersytetów Licealisty: Wydziału w Katowicach — dr hab. n. med. Tomasz
Francuz i w Zabrzu — dr hab. n. med. Jolanta ZalejskaFiolka.
Obecni byli także przedstawiciele nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia w ramach Uniwersytetu Licealisty: dr hab. n.
med. Grzegorz Bajor, prof. nadzw. SUM, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz
dr n. przyr. Danuta Grygierczyk z Zakładu Biologii Molekularnej WLK.
Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekanów Wydziałów, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego
„Drobnoustroje - czy nadal są groźne?” dr hab. n. med. Alicji Ekiel. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości licealiści zwiedzili kampus
Uczelni oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Celem Uniwersytetów Licealisty prowadzonych przez Wydziały SUM są: popularyzacja studiów w obszarze medycznym, pogłębianie
wiedzy i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, a także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu

6 listopada w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8
odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty.
Zajęcia rozpoczęło 21 uczniów.
Słuchaczy powitali: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prof. dr
hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekani Wydziału: prof.
dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień, prof. dr hab.
n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, dr hab. n. techn. Danuta
Wiechuła, a także koordynator Uniwersytetu Licealisty dr n.
med. Wanda Suchecka.
Obecni byli także: Prezydent Miasta Sosnowiec Pan Arkadiusz Chęciński oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji Pan Zbigniew
Byszewski.
Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekana Wydziału, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego
"Od leków rekombinowanych do terapii genowej" dr. n. przyr. Tomasza Locha.
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Inauguracja studiów doktoranckich i podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
23 października br. w Sosnowcu odbyła się inauguracja
studiów doktoranckich i podyplomowych prowadzonych
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Stanisław Boryczka, następnie głos zabrała
prof. dr hab. Krystyna Olczyk — Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego SUM oraz dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev — Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i dr Małgorzata Kępa — Kierownik Studiów Podyplomowych WFzOML. Słuchacze złożyli uroczyste ślubowanie
i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny zawiązany
z tematyką rzeczywistości kwantowej wygłosił prof. dr
hab. Jerzy Konarski.

Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM

Ponad 700 osób wzięło udział w zorganizowanych 22-23 października 2015 r. Dniach Otwartych Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM. Dwa dni
pokazów, warsztatów, a także spotkań z wykładowcami i studentami Wydziału przygotowano głównie z myślą o przyszłych maturzystach, którzy zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów.
Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli się przekonać, że nauki
ścisłe da się lubić, a przygoda z chemią i farmacją może
być fascynująca.

Na warsztatach młodzież miała okazję m.in. zaplanować, przeprowadzić i wyciągnąć wnioski z samodzielnie przeprowadzonych
reakcji chemicznych, odwiedzić biochemiczne „laboratorium Harrego Pottera” i dowiedzieć się co kryje kropla krwi, jak przygotować ciepłe lody, sporządzić szaloną pianę lub płonącą galaretkę; zapoznać się z podstawowymi zabiegami kosmetycznymi takimi
jak: demakijaż kosmetyczny, masaż twarzy, zabieg parafinowy na dłonie, czy wybrać się na „randkę” ze stawonogami do Zakładu
Parazytologii.
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Debata poświęcona problemowi nadwagi i otyłości u dzieci na Wydziale Zdrowia
Publicznego w Bytomiu SUM

W przededniu Światowego Dnia Walki z Otyłością, w piątek, 23 października br. w auli Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Bytomiu,
miała miejsce debata poświęcona problemowi nadwagi i otyłości u dzieci w Polsce. W debacie wzięło udział blisko trzystu studentów
dietetyki i zdrowia publicznego, liczne grono pracowników naukowych, oraz zaproszeni goście, a wśród nich Minister Zdrowia profesor
Marian Zembala i zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju lek. med. Grzegorz Hudzik.
Hasło przewodnie debaty: jak skutecznie walczyć z otyłością.
Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dziekan WZP, dr hab. n. farm. Elżbiety Grochowskiej-Niedworok o rosnącym problemie
otyłości u dzieci w Polsce i Europie oraz działaniach UE w kierunku wypracowania dobrych praktyk w zwalczaniu tego problemu.
W debacie, oprócz dr n.med. Beaty Całyniuk, prezentującej wypracowany w woj. śląskim program walki z otyłością wśród dzieci szkolnych, wypowiedziało się kilkunastu studentów i pracowników naukowych.
[Zdjęcia: dr n. med. Agnieszka Białek-Dratwa, dr n. o zdr. Ilona Hajok]

Konferencja na temat strategii oceny oddziaływania na zdrowie z udziałem pracowników
Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
W dniach 12-13 października 2015 z inicjatywy Biura
Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Europejskiego Biura ŚOZ obyła się konferencja na temat strategii oceny oddziaływania na zdrowie (Health Impact
Assessment) oraz perspektyw jej stosowania w Polsce.
W warsztatach tematycznych zorganizowanych w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego —
Państwowego Zakładu Higieny udział wzięli m.in. profesor Gabriel Gulis z Uniwersytetu Południowej Danii oraz
przedstawiciele Europejskiego Biura ŚOZ dr Marco
Martuzzi i dr Julia Nowacki. Czynny udział w prezentowaniu własnych dokonań badawczych w ww. dziedzinie
oraz dyskusji, wzięli pracownicy Katedry Zdrowia
Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
SUM: dr n. med. Joanna Kobza — kierownik zespołu
polskiego dwóch projektów Komisji Europejskiej DG
SANCO, w których Śląski Uniwersytet Medyczny był
jednym z partnerów oraz lek. dent. Mariusz Geremek —
wykonawca projektów.
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Postępy w arytmologii i elektroterapii” -relacja

16-17.10.2015 odbyła się druga już edycja konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii”. Konferencja została przygotowana,
podobnie jak w ubiegłym roku, przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była, kierująca Katedrą, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec.
Patronami honorowymi konferencji byli Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa. Z uwagi na zakres tematyki oraz obecność wybitnych ekspertów
w dziedzinie kardiologii, Konferencja uzyskała patronat trzech ważnych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca.
Warsztaty odbyły się w Hotelu Qubus, wsparcie organizacyjne dała firma Business Service Galop, zapewniło to profesjonalną obsługę,
również multimedialną. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 lekarzy, wśród których byli zarówno kardiolodzy, jak i interniści i lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykładowcy, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w Konferencji, to czołowi eksperci z zakresu kardiologii, a zwłaszcza arytmologii
oraz elektrofizjologii inwazyjnej, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny spotkania. Wśród zaproszonych ekspertów byli, m.in.:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) — konsultant krajowy z zakresu kardiologii, prof. dr hab. n. med. Maria TruszGluza (Katowice), dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz prof. nadzw. (Łódź), prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź), dr n.
med. Anetta Lasek-Bal — neurolog (Katowice), dr hab. n. med. Marek Krzystanek — psychiatra (Katowice), prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź), prof. dr hab. n. med. med. Anetta Undas (Kraków) — redaktor naczelny Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, dr hab. n. med. Artur Fuglewicz (Wrocław), prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice), dr hab. n. med. Oskar Kowalski
(Zabrze) — przewodniczący Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca PTK, dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań).
Warsztaty obejmowały 7 sesji dydaktycznych oraz część praktyczną — warsztatową. Tematyka sesji dydaktycznych uwzględniała nowatorskie podejście do diagnostyki i leczenia zaburzeń rymu serca. Wśród analizowanych tematów znalazły się nowości z zakresu elektrokardiograficznej diagnostyki nieinwazyjnej oraz najnowsze metody obrazowania stosowane w arytmologii i elektroterapii. Eksperci
przedstawili zasady kwalifikacji do ablacji arytmii zwracając uwagę na te postacie arytmii, w których leczenie inwazyjne jest metodą
pierwszego wyboru. Jedna z sesji poświęcona była problematyce bezobjawowych zaburzeń rytmu serca oraz ich znaczeniu w ocenie
ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. Ciekawą była sesja omawiająca problem utraty przytomności. Analizowano problem
utraty przytomności w odniesieniu do wieku pacjentów, zaburzeń metabolicznych, a uczestnicy mogli poznać punkt widzenia zarówno
kardiologa, jak i neurologa. W powiązaniu z tą tematyką przestawiono problem zaburzeń przewodzenia w schorzeniach infekcyjnych
i zapalnych, co ma istotne znaczenie praktyczne, a wiedza na ten temat jest ograniczona. W odrębnej sesji, omówiono praktyczne
aspekty prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków, zwracając szczególną uwagę na zmiany jakie zaszły w tej terapii w ostatnich kilkunastu miesiącach. W trakcie konferencji można było również wysłuchać ciekawego wykładu przedstawiającego psychologiczne i psychiatryczne problemy, z jakimi spotkać się można u chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. W ostatniej
sesji zatytułowanej: „Co nowego od ostatnich warsztatów?” przedstawiono kilka ciekawych przypadków klinicznych leczonych w I Katedrze i Klinice Kardiologii w ciągu ostatniego roku, które wymagały podejmowania trudnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych,
nierzadko wychodzących poza aktualnie obowiązujące wytyczne postępowania.
Bardzo ciekawym, uzupełnieniem wykładów były zajęcia praktyczne — warsztatowe. W ich czasie prezentowano zapisy EKG, o różnym
poziomie trudności, a uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy odpowiadając na zadawane pytania.
Równocześnie z warsztatami EKG odbył się kurs dla pielęgniarek i techników medycznych, dotyczył on również zagadnień
elektrokardiografii, w tym przypadku zapisów EKG u chorych z implantowanym urządzeniem (stymulator, kardiowerter-defibrylator,
stymulator resynchronizujący).
Należy podkreślić, że we wszystkich sesjach uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału w dyskusji, z której chętnie korzystali.
Równocześnie w trakcie całej Konferencji dostępny był system do głosowania, co zapewniało możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.
W sesjach dydaktycznych i warsztatowych wykładowcy przygotowali bowiem pytania, a uczestnicy korzystając z systemu, weryfikowali
na bieżąco swoje umiejętności. To w naszej opinii uatrakcyjniło konferencję, czyniąc ją w pełni interaktywną.
Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem uczestniczących w nich lekarzy, pielęgniarek i techników, wobec czego w przyszłym
roku zaplanowano jej kolejną, trzecią, edycję, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
/I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM/
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XII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”

Tradycyjnie, w październiku, w dniach 23-24.10.2015 w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego odbyła się 12 już edycja Konferencji
„Profilaktyka w Medycynie” organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jego
Magnificencja Rektor naszej Uczelni objął swoim Patronatem to wydarzenie. W uroczystości otwarcia Konferencji uczestniczyli:
JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektorzy: prof. Joanna Lewin-Kowalik, prof. Jan Duława, dr hab. Damian Czyżewski,
Kanclerz SUM dr Bernadeta Kuraszewska oraz Dziekani i Prodziekani Wydziałów SUM. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 7 sesji
naukowo-dydaktycznych, w których wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny, pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz zaproszeni goście: prof. Andrzej Pająk z CMUJ z Krakowa i prof. Józef Drzewoski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezentowali wykłady na temat zdrowego stylu życia i zasad prewencji schorzeń i powikłań chorobowych. To unikalne w skali kraju wielodyscyplinarne wydarzenie edukacyjne cieszy się rosnącym zainteresowaniem uczestników. Konferencję zainaugurowały wykłady prof. Violetty Skrzypulec-Plinty oraz prof. Jana Duławy. Głównymi zagadnieniami tegorocznej Konferencji były schorzenia układu sercowonaczyniowego oraz onkologia. Program zawierał również sesje multidyscyplinarne oraz sesję poświęconą diagnostyce i rehabilitacji
w schorzeniach kręgosłupa. Celem Konferencji było przedstawienie zasad zapobiegania schorzeniom, wczesnego ich wykrywania
i leczenia oraz prewencji wtórnej z postępowaniem rehabilitacyjnym. Przedstawiano aktualne rekomendacje towarzystw naukowych
oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki medycznej. W konferencji wzięło udział około 300 uczestników, wśród nich lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści z różnych dyscyplin, pielęgniarki, fizjoterapeuci i studenci. W sesji studenckiej
prezentowano najlepsze prace kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu, zorganizowano także sesję plakatową.
/Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji/

Druga edycja kursu pt. "Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym,
prewencja, rozpoznawanie i postępowanie”
W dniu 14 listopada 2015 r. odbyła się druga edycja kursu pt. "Stany zagrożenia
życia w gabinecie stomatologicznym, prewencja, rozpoznawanie i postępowanie".
Kurs organizowany był przez Katedrę Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a kierownictwo naukowe objęli prof. dr
hab. n. med. Hanna Misiołek oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski.
Pomysłodawcą kursu był Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek. Wykłady prowadzone były przez wybitnych profesorów, specjalistów z dziedzin: anestezjologii, intensywnej terapii oraz kardiologii, chorób wewnętrznych, dermatologii i alergologii.
Wykłady podzielone były na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok prowadzony był przez specjalistów z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. Uczestnicy kursu poznali procedury postępowania w przypadku wstrząsu oraz innych ciężkich stanów zagrożenia życia. Poruszony był również temat znieczuleń stosowanych w gabinecie stomatologicznym oraz sposobów uśmierzania ostrego bólu po zabiegach
chirurgicznych. W części praktycznej uczestnicy ćwiczyli na fantomach podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (BLS, ALS)
oraz wkłucia dożylne i prawidłowe zakładanie wenflonu. Drugi blok wykładowy prowadzony był przez specjalistów z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii WLZ w Zabrzu. Tematyka wykładów dotyczyła pacjentów z grupy ryzyka leczonych kardiologicznie. Trzeci blok
wykładów, prowadzony przez specjalistów z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii WLZ
w Zabrzu, dotyczył nadwrażliwości na środki znieczulenia miejscowego, zaostrzenia astmy w gabinecie stomatologicznym oraz anafilaksji w praktyce lekarza stomatologa.
Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem i został wysoko oceniony przez uczestników.
/dr n. med. Aleksandra Czelakowska,
Zakład Protetyki Stomatologicznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu/
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Sprawozdanie z XV Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”

W dniach od 15 do 18 października 2015 roku w Ustroniu odbyła się XV Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”,
pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego, na której jak co roku wykłady prezentowali przedstawiciele środowiska medycznego oraz inżynierowie.
W organizowaniu Konferencji brały udział: Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry
Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski.
Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski oraz
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli: Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski — Kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Prodziekan Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. n.
med. Jerzy Sokołowski — Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. Sekretarzem Konferencji była lek. stom. Magdalena Jaroszuk-Rogal, a członkami Wiesława Nowocień i Sewer Kruczkowski. Władze Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, który podkreślił potrzebę organizowania tego typu Konferencji, z uwagi na współpracę interdyscyplinarną
akademickich środowisk medycznych z przedstawicielami nauk ścisłych związanych z obszarami materiałoznawstwa i mechaniki.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab., n. med. Jacek Kasperski przywitał wszystkich uczestników Konferencji,
zarówno ze środowiska medycznego jak i politechnicznego. Inauguracja XV Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”
rozpoczęła się od uroczystego wręczenia, przyznanej przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Honorowej Nagrody im. Prof. Wiesława Chladka, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej. Statuetki ufundowane przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, wręczane przez prof. dr hab. n. med. Bronisława Kłaptocza otrzymali:
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak, Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
oraz dr hab. inż. Jarosław Żmudzki prof. Politechniki Śląskiej.
Tematy wszystkich 70-ciu przedstawianych prac odzwierciedlały zapotrzebowanie na wiedzę politechniczną niezbędną do rozwoju
technik klinicznych. Atrakcyjność prezentowanej tematyki wynika z faktu, że lekarz stomatolog spotyka się w swej codziennej pracy
z wieloma ściśle technicznymi problemami. W większości przypadków musi rozwiązać cały kompleks zagadnień projektowych
przywracających właściwe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Stąd duża wartość praktyczna badań warunkujących
rozwój inżynierii materiałów medycznych oraz biomechaniki układu stomatognatycznego. Spotkania takie umożliwiają upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie: technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów, zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu, biomechaniki układu stomatognatycznego, oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych i biotechnologii materiałów.
Zapraszamy na kolejną Konferencję „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”, która odbędzie się również w Ustroniu,
w dniach 13-16 października 2016 r.
/lek. Magdalena Jaroszuk-Rogal, prof. Jacek Kasperski
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/
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Konferencja naukowa nt. historii medycyny i farmacji w Zabrzu
27 października 2015 r. w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6 miała miejsce VI Konferencja Naukowa
Muzeum Miejskiego w Zabrzu pt. „Historia medycyny i farmacji w Zabrzu”, nad którą patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka-Szulik oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n.
med. Maciej Misiołek. Organizatorką tej konferencji była Urszula Wieczorek.
Prócz przedstawicieli organizatora swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy SUM, Muzeum Górnictwa Węglowego i oddziału gliwickiego Archiwum Państwowego w Katowicach.
W trakcie trzech sesji wygłoszono następujące referaty: „Z dziejów szpitali i szpitalnictwa na Śląsku w średniowieczu”, „Chrześcijańska
caritas początkiem współczesnej opieki medycznej”, „Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli edukacja zdrowotna w Zabrzu w latach trzydziestych na przykładzie wystawy >>Kampf dem Krabs<<”, „Zabrzańscy Żydzi w służbie medycyny”, „Przyczynek do badań nad funkcjonowaniem lazaretów w Zabrzu w czasie I wojny światowej”, „Apteki i aptekarze w Zabrzu do 1945 roku” oraz „Przemysłowa służba
zdrowia w Zabrzu w latach 1945–1989”.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała dr n. hum. Maria Kempa z Zakładu Historii Medycyny i Farmacji, która omówiła rozwój idei spółek brackich oraz ponad stuletnie dzieje kampusu SUM w Rokitnicy w referacie „Od Szpitala Spółki Brackiej do Śląskiej Akademii Medycznej” oraz studentka naszej uczelni, Wioletta Szczurek, która nadała swojemu wystąpieniu formę pytania: „Czy
może powstać muzeum historii medycyny przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach?”.
Ten ostatni referat wywołał żywą dyskusję nad kształtem przyszłego muzeum (czy ma dotyczyć wyłącznie Wydziału Zabrzańskiego, całego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, czy też obejmować terytorium Górnego Śląska), jego lokalizacją (z sali padały różne konkretne
propozycje) oraz źródłami finansowania (nie tylko na powołanie, ale przede wszystkim na utrzymanie i rozwój placówki). Przypomniano
dotychczasowe próby utworzenia takiej placówki muzealnej podejmowane na przestrzeni lat przez różne śląskie towarzystwa i instytucje, czego skutkiem było sformułowanie postulatu o konieczności ich porozumienia i wypracowania jednolitej formuły muzeum medycyny i farmacji. Zwrócono też uwagę, że brak decyzji w tej sprawie skutkuje bezpowrotną utratą części cennych dla regionu eksponatów
(rozproszenie kolekcji po śmierci ich twórców, sprzedaż cennego wyposażenia poza teren Górnego Śląska).
Dzięki ciekawie dobranym tematom, rzetelnemu ich opracowaniu przez prelegentów, bardzo sprawnej organizacji i serdecznej atmosferze, w jakiej gospodarze przyjęli licznie zgromadzonych gości, konferencja na temat medycyny i farmacji w zabrzańskiej Café Silesia
była nadzwyczaj udana i satysfakcjonująca.
Program oraz fotorelacja: http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/vi-konferencja-naukowa.php.
/mgr Joanna Miozga, Biblioteka Główna SUM/

Wystawa z dziejów medycyny i farmacji w Muzeum Miejskim w Zabrzu
W Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6 w poniedziałek 26 października 2015 r. otwarto interesującą
wystawę pt. „Historia medycyny w kilku odsłonach”, której kuratorem jest jej dyrektor, Elżbieta Dębowska.
Składają się na nią starodruki i stare książki medyczne, narzędzia, preparaty, urządzenia, modele i odczynniki medyczne, dokumenty,
zdjęcia i pocztówki, prezentujące rozwój lecznictwa w Zabrzu i w okolicy, a także portrety śląskich naukowców.
Znaczącym trzonem tej ciekawej i różnorodnej prezentacji stały się prywatne zbiory naukowców związanych ze Śląskim Uniwersytetem
Medycznym w Katowicach, będących pasjonatami historii medycyny i lecznictwa: unikatowe starodruki pochodzą z bogatej kolekcji
profesora Janusza Skalskiego (w l. 1990–2007 pracownik klinik kardiochirurgicznych ŚAM/SUM, od 1999 r. — kierownik Oddziału
Kardiochirurgii Dziecięcej w Śląskim Centrum Chorób Serca, obecnie związany z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie),
dokumenty, publikacje oraz instrumenty medyczne ze swych zbiorów udostępnił doktor Daniel Sabat (pracownik Katedry i Zakładu
Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM), zaś portrety profesorów naszej uczelni pochodzą
z tek karykatur autorstwa profesora Tadeusza Ginki (pracownika klinik chirurgicznych ŚAM/SUM od 1950 r., w l. 1983–1984 kierownika I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej).
Niewątpliwą atrakcją jest możliwość przyjrzenia się i porównania odtworzonych dwóch sal operacyjnych: XVII- i XX-wiecznej, które wypożyczono ze Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. Dopełniają tę wystawę
rozwieszone na ścianach barwne karty z XVII–XIX-wiecznych zielników, pochodzące ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.
Polecam odwiedzenie tej wielowątkowej wystawy, która w centrum Zabrza czynna będzie przez dwa miesiące, do 3 stycznia 2016 r.
Więcej informacji i zdjęcia z wernisażu http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/historia-medycyny-w-kilku-odslonach.php .
/mgr Joanna Miozga, Biblioteka Główna SUM /
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Uroczystość wręczenia „Wawrzynu Lekarskiego” w Domu Lekarza
W środę 21 października br. w Domu Lekarza odbyła się bardzo podniosła uroczystość wręczenia „Wawrzynu Lekarskiego”, najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej, przyznanego prof. dr. hab. n. med. Adamowi Maciejewskiemu wraz z zespołem chirurgów
i anestezjologów.
Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie dwóch, współpracujących przy zabiegach zespołów: chirurgicznego, którym kieruje prof.
Adam Maciejewski, do którego należą specjaliści chirurgii ogólnej, onkologicznej plastycznej, stomatologicznej i szczękowej oraz
laryngologii, P.T.: Mirosław Dobrut, Maciej Grajek, Łukasz Krakowczyk, Stanisław Półtorak, Ryszard Szumniak, Cezary Szymczyk,
Rafał Ulczok, Janusz Wierzgoń i Krzysztof Oleś. W skład drugiego z wyróżnionych zespołów, którym kieruje dr n. med. Krzysztof Olejnik, wchodzą specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. P.T.: Elżbieta Basek, Bogdan Drzyzga, Anna Kozakiewicz, Aleksandra
Pietrzak-Lasota, Gabriela Poręba, Anna Sokolnicka-Natkaniec oraz Elżbieta Wojarska-Tręda.
Wyróżnienie w imieniu Kapituły Odznaczeń, Medali i Wyróżnień, wręczył jej Kanclerz a jednocześnie Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr Jacek Kozakiewicz. Okolicznościowe dyplomy otrzymali lekarze, członkowie zespołu operacyjnego, który pod
przewodnictwem prof. Maciejewskiego podjął się wdrożenia pionierskiego projektu przeszczepu twarzy, dla ratowania ludzkiego życia
oraz realizacji programu planowych, rozległych zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej z wykorzystaniem tzw. technik mikronaczyniowych. W odróżnieniu od wcześniej przyznanych „Wawrzynów” wręczanych za całokształt działalności, czy wyjątkowy dorobek zawodowy zgromadzony w czasie wielu lat pracy laureatów, ten jest wyrazem uznania dla konkretnego dokonania docenionego przez znawców sztuki medycznej, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
W trakcie tego spotkania, w którym udział wzięli również kierownicy specjalizacji wraz z nowymi lekarzami specjalistami, prezentację
na temat technicznych aspektów allogenicznych przeszczepów twarzy przedstawił laureat prof. A. Maciejewski, specjalista chirurgii
ogólnej i onkologicznej.
Słowa uznania dla dokonań lekarzy, laureatów tegorocznego „Wawrzynu”, w imieniu JM Rektora SUM prof. Przemysława Jałowieckiego, wypowiedziała prof. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM. Gratulacje wyróżnionym przekazała także
Aleksandra Skowronek, Wicemarszałek województwa śląskiego, której list odczytała Bożena Siedlecka — Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Obecny był również Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
W dalszej części uroczystości Prezes ORL wraz z reprezentantami Prezydium ORL: dr dr Danutą Korniak — z-cą sekretarza, Janem
Cieślickim, Grzegorzem Góralem, Andrzejem Postkiem, Jerzym Rdesem — skarbnikiem ORL oraz prof. Krystynem Sosadą, wręczyli
listy gratulacyjne i symboliczne upominki nowym specjalistom, którzy w sesji wiosennej zdali egzamin specjalizacyjny oraz kierownikom ich specjalizacji.

/ źródło: www.izba-lekarska.org.pl

Śląskie Warsztaty Diagnostyczne
W dniu 16 października br. w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej „Dom Lekarza” w Katowicach toczyły się obrady Konferencji naukowo
-szkoleniowej, noszącej tytuł: „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne”. Przywilej organizowania pierwszego, z planowanych cyklicznie,
warsztatowego spotkania śląskich diagnostów laboratoryjnych, przypadł Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
Spotkanie zaszczyciły swą obecnością i wygłosiły prelekcje Pani prof. dr hab. Krystyna Olczyk — Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Pani Dr Beata Małecka-Libera — Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia, które swą pracą w znaczący sposób przyczyniają się do podnoszenia prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Spotkanie, w imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zorganizowali pracownicy SUM — członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: dr Anna Mertas z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, dr Katarzyna Winsz-Szczotka, z Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Adam Pudełko, doktorant Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
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Profesor Eugeniusz J. Kucharz laureatem śląskiego
konkursu poetyckiego
W dniu 21 października 2015 r. ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego przez Instytucję Kultury — Katowice Miasto Ogrodów, w ramach obchodów 150-lecia uzyskania praw
miejskich przez miasto, na okolicznościowy wiersz lub fraszkę napisaną w mowie śląskiej.
Konkurs objęli patronatem Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa i poseł X-VII kadencji
Jan Rzymełka.
Na konkurs napłynęło ponad 50 utworów a jury przyznało sześć równorzędnych wyróżnień.
Jedno z nich otrzymał wiersz „Katowice pjykne som” autorstwa prof. dr hab. n. med. Eugeniusza J. Kucharza, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Należy wspomnieć, że prof. Eugeniusz J. Kucharz
jest tłumaczem kilku rozdziałów angielskiej książki dla dzieci „Kubuś Puchatek” na mowę
śląską, które opublikował w 2012 r. pod tytułem „Berek Puchok”.

V Śląskie Targi Medyczne
17 października w Hotelu Diament w Zabrzu odbyły się
V Śląskie Targi Medyczne. Konferencja stanowiła kontynuację corocznych spotkań managerów podmiotów
działalności leczniczej. Wydarzenie to, zostało objęte
honorowym patronatem Ministra Zdrowia prof. dr hab.
n. med. Mariana Zembali oraz Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzaty Mańka-Szulik. Organizatorem Konferencji był
Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa
Śląskiego oraz Polska Federacja Szpitali.
Przedmiot dyskusji stanowiły istotne zagadnienia w systemie ochrony zdrowia m.in.: kontraktowanie świadczeń
w zakresie lecznictwa szpitalnego, organizacja pracy
w roku 2016 i latach następnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Lecznictwa Szpitalnego, rola
lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty oraz lecznictwa
zamkniętego, rozwiązania innowacyjne w systemie
ochrony zdrowia — telemedycyna, program wymiany
menadżerów — 50 lat doświadczeń europejskiej sieci
szpitali. W Konferencji uczestniczył prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Szpital Specjalistyczny z certyfikatem
16 października, w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu,
odbyło się spotkanie, w trakcie którego oficjalnie podsumowano zakończenie czterech ważnych dla placówki
projektów: przyznania certyfikatu akredytacyjnego
w zakresie działalności szpitala, projektu pn.
"Uruchomienie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym
w Zabrzu na bazie systemu Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej", przekształcenia szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz modernizacji kotłowni.
W uroczystości udział wzięła m.in. prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik, która pogratulowała dyrekcji
wyników i skutecznego działania zarówno na polu usług
medycznych, jak i przekształcania szpitala w nowoczesną placówkę oraz Prorektor ds. Klinicznych SUM dr
hab. n. med. Damian Czyżewski.
Źródło: www.um.zabrze.pl

70-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz
70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku,
jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej.
Obchody zostały zapoczątkowane uroczystą Sesją Jubileuszową, która
zgromadziła pracowników naukowych krajowych i zagranicznych uczelni, władze Politechniki Śląskiej, absolwentów Wydziału Elektrycznego,
przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz reprezentantów przedsiębiorców współpracujących z Wydziałem, w tym podmiotów sponsorujących wydarzenie.
Ostatniego dnia obchodów „70-lecia Wydziału Elektrycznego” odbyła
się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Podczas
obu uroczystości, władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.
/ źródło: http://www.elektr.polsl.pl/

Polsko-Niemiecka Konferencja Rektorów Uczelni
Medycznych w Rostocku
23-24.10 w Rostocku odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja
Rektorów Uczelni Medycznych w Rostocku ("German-Polish Chancellor Conference for Medicine"), w której udział wziął Prorektor ds.
Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Wśród poruszanych
tematów znalazły się: zdrowie w aspekcie rozwoju demograficznego, medycyna w obszarach o małej gęstości zaludnienia oraz
nowości w technologii medycznej.

Posiedzenie Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia
29 października odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, w którym wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
W trakcie posiedzenia sprawozdanie ze swojej działalności złożył Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Marian Zembala. Uczestnicy poruszyli także kwestie inżynierii biomedycznej — jako kierunku kształcenia na
potrzeby zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia, zgłosili uwagi do
programów nauczania na kierunku lekarskim w uczelniach medycznych oraz zapoznali się z programami harmonogramami i konkursami
w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020 na rzecz ochrony zdrowia.
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ZAPOWIEDZI
4th International Symposium on Venous Interventions Focus
on venous ulcer
Polskie Towarzystwo Flebologiczne serdecznie zaprasza na wspólną konferencję Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz
Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association) "4th International Symposium on Venous
Interventions Focus on venous ulcer", która odbędzie się w Krakowie w dniach 11 i 12 grudnia 2015 roku.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa na sympozjum w całości dedykowanemu pacjentom z owrzodzeniem żylnym goleni.
Profilaktyka i leczenie żylnego owrzodzenia goleni to nadal niezwykle istotne problemy w codziennej praktyce flebologicznej.
W trakcie konferencji będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów, w tym zapoznać się z nowościami
w diagnostyce i leczeniu żylnego owrzodzenia goleni.
Zapraszając Państwa do Krakowa przygotowaliśmy, mam nadzieję niezwykle interesujący i praktyczny program obejmujący zarówno wykłady uznanych ekspertów jak i zajęcia warsztatowe. Naszymi gośćmi będą wybitni eksperci z zagranicy, w tym przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz specjaliści z Polski — spotkanie w całości poświęcone będzie owrzodzeniu
żylnemu goleni.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem i zapraszamy do Krakowa, w którym jak zwykle w Grudniu będziemy na
Państwa oczekiwać z dużą ilością interesujących wystąpień jak również niepowtarzalną atmosferą tego pięknego miasta.

Tomasz Urbanek
Prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
szczegółowe informacje na stronie www.venousinterventions.com oraz www.ptf.org.pl

Charytatywnie w Spodku

13 grudnia br. Kabaret Młodych Panów wystąpi w katowickim Spodku. Część dochodu z występu zostanie przeznaczona na pomoc Asi
Gurdek. Asia Gurdek była pracownikiem apteki Uniwersyteckiego
Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach SUM.
W tej chwili przebywa na oddziale neurochirurgii szpitala w Olsztynie, czeka ją jeszcze leczenie ortopedyczne, rehabilitacja i dalsza
walka o zdrowie i życie. W domu pozostał malutki Wojtuś, dwuletni
synek Asi.
Każdy zakupiony bilet to większa szansa na pomoc dla Asi.
Bilety czekają w kadrach Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
i Onkologii (Ula Nowak i Paweł Deska).

ZAPOWIEDZI
Konkurs „Krioterapia we współczesnej medycynie"
Polskie Towarzystwo Krioterapii we współpracy z firmą Creator sp. z o.o. informują o ogłoszeniu
konkursu „Krioterapia we współczesnej medycynie”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz promocja szerokiego zastosowania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w rehabilitacji oraz medycynie, w tym w medycynie sportowej i estetycznej.
Zadaniem konkursu jest promowanie najlepszych autorów i prac magisterskich, doktorskich oraz publikacji naukowych tematycznie związanych z praktycznym wykorzystaniem krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej jako metody leczenia schorzeń, rehabilitacji, fizjoterapii oraz profilaktyki, a także w innych dziedzinach.
Konkurs odbywał się będzie każdego roku, a jego udokumentowane edycje będą z czasem powiększały dorobek naukowy środowiska medycznego w zakresie możliwości wykorzystania krioterapii w praktyce. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: na najlepszą pracę magisterską, na najlepszą pracę doktorską oraz najlepsze publikacje naukowe na temat krioterapii.
Zgłoszenia prac magisterskich, doktorskich lub publikacji naukowych do konkursu należy dokonać do ostatniego dnia lutego roku
konkursowego. Prace zgłoszone po wskazanym terminie zostaną zakwalifikowane do kolejnej edycji konkursu. Rozstrzygnięcie
konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się przy okazji konferencji naukowo-szkoleniowej, organizowanej corocznie w II kwartale
roku, przez Polskie Towarzystwo Krioterapii oraz Creator sp. z o.o. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie
miesiąc przed terminem rozpoczęcia konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Krioterapia we współczesnej medycynie” – regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Krioterapii pod adresem: www.ptkrio.pl.
mgr Grzegorz Onik
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Krioterapii

Roboty Medyczne 2015
Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.
Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie
wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji
projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie
stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia
zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2015 odbędzie się
specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina” oraz
zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.
Konferencja Roboty Medyczne 2015 odbędzie się 17-18 grudnia 2015. Pierwszego dnia odbędzie się otwarta dla wszystkich naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkanie Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych — Akademia ISMR, spotkanie to ma charakter zamknięty, wejście tylko dla członków Stowarzyszenia, aktywnych uczestników
konferencji Roboty Medyczne 2015 (zgłaszających prace) oraz gości zaproszonych przez Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki — od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego
i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników — medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczne by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.
W celu dokładniejszego zapoznania się z tematem i możliwościami udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy na stronę główną
Międzynarodowej Konferencji Robotów Medycznych - conference.medicalrobots.eu

dr hab. Zbigniew Nawrat
Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej I International Society for Medical Robotics

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
UWAGA PROMOCJA!!!
dla nieubezpieczonych pracowników zatrudnionych w okresie dłuższym niż 3 miesiące,
oraz ich pełnoletnich dzieci i współmałżonków.
DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIĄ DO UBEZPIECZENIA OD:
01.12.2015 r.
ZOSTAJE ZNIESIONA KARENCJA NA WSZYSTKIE PONIŻSZE ZDARZENIA LOSOWE

ZNIESIENIE KARENCJI dotyczy następujących zdarzeń :
1) ZGON NATURALNY UBEZPIECZONEGO I ZGON W WYNIKU WYPADKU,
2) ZGON NATURALNY MAŁŻONKA I ZGON W WYNIKU WYPADKU,
3) ZGON RODZICÓW I TEŚCIÓW,
4) ŚMIERĆ DZIECKA,
5) OSIEROCENIE DZIECKA,
6) TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU.
7) URODZENIE DZIECKA
8) CIĘŻKIE CHOROBY
9) LECZENIE SZPITALNE
10) OPERACJE CHIRURGICZNE
Niniejsza PROMOCJA ma zastosowanie pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia minimum 5
nowych osób w danym miesiącu.
Jeśli chcecie Państwo skorzystać z promocji prosimy o kontakt z
Działem Płac, Katowice, ul. Poniatowskiego 15 (Rektorat)
pokój 219, tel. 32 20 83 538 (A – K);
pokój 220, tel. 32 20 83 542 (K – P);
pokój 217, tel. 32 20 83 529 (P – Ż).
WIĘCEJ: Program ubezpieczenia grupowego dla pracowników

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

