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Program działań na lata 2016-2020
Wystąpienie JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego prezentowane na posiedzeniach wszystkich
Rad Wydziałów SUM w związku z ponownym kandydowaniem na stanowisko Rektora w kadencji 2016-2020
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Uroczyste otwarcie Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

4 grudnia br. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu. Budynek Centrum Dydaktycznego został dobudowany do istniejącej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 4. Projekt
otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 26,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W uroczystości wzięli udział: Ireneusz Ryszkiel — Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mateusz Rykała — Wiceprezydent Miasta Sosnowiec, Wilhelm Zych — Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu,
Zbigniew Byszewski — Pełnomocnik Prezydenta Sosnowca ds. Oświaty, prof. dr hab. Janusz Pluta — Prezes Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, dr n. farm. Zofia Gardecka — Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, dr n. farm. Piotr
Brukiewicz — Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr Stanisław Dyląg — Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu — prof. dr hab. n. med. Leszek Wieczorek,
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji — podinsp. mgr Tomasz Kłosowicz, ks. Kanclerz Mariusz Karaś — Biskup Diecezji Sosnowieckiej, ks. Piotr Madej — Duszpasterz Akademicki, prof. dr hab. Jan Pachecka z Katedry Biochemii i Chemii Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Andrzej Maślankiewicz — Honorowy Profesor SUM oraz Władze Uczelni — JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Kanclerz SUM dr n. o zdr. Bernadeta
Kuraszewska, mgr inż. Izabella Krzak — Z-ca Kanclerza Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji, mgr inż. Ryszard Bajer — Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych SUM, przedstawiciele władz Wydziałów SUM oraz kierownicy Katedr i pracownicy Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.
Gości przywitała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki: „Wykonaliśmy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej i otwartej Uczelni. Jestem przekonany, że nowe
Centrum Dydaktyczne pozwoli na dalsze podnoszenie poziomu kształcenia studentów, a absolwenci SUM będą jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy na konkurencyjnym rynku w gospodarce opartej na wiedzy” – powiedział Rektor. Również Dziekan Wydziału
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na nowe możliwości, jakie otwierają się przez Wydziałem: „Nowa inwestycja z pewnością zwiększy efektywność pracy, pozwoli w pełni ujawnić potencjał dydaktyczny i naukowy pracowników Wydziału” - stwierdził Dziekan. Następnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum Dydaktycznego.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, goście mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych sal i laboratoriów Wydziału.
W Centrum znajduje się siedem nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, pracownie i sale seminaryjne umożliwiające kształcenie
studentów na najwyższym poziomie.
Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne w Centrum zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę specjalistyczną m.in. spektrometr
masowy, mikroskop konfokalny, spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości, chromatograf cieczowy
i drukarkę 3D.
Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne studentów kierunków farmacja, biotechnologia medyczna i analityka medyczna oraz pracodawców zatrudniających absolwentów. Pozwoli na dobre wykształcenie przyszłych farmaceutów i biotechnologów potrafiących samodzielnie się uczyć i poszukiwać informacji, a także efektywnie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce zawodowej oraz procesie uczenia się przez całe życie.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Międzynarodowym Centrum
Treningowym AHA

17 grudnia 2015 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego nadanie Uczelni tytułu "International Training Center".
Ze strony American Heart Association (AHA)obecni byli: Glenn M. Vanden Houten, dyrektor Regionalny AHA na Europę i Afrykę oraz
Katarzyna Ostręga — przedstawiciel AHA w Polsce. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik. Obecni byli również przedstawiciele władz Wydziałów SUM: Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, Prodziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła, a także studenci
SUM.
Śląski Uniwersytet Medyczny to pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, która otrzymała tytuł Międzynarodowego Centrum Treningowego
AHA. Otwiera to przed studentami wszystkich kierunków SUM możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu Basic Life Support
(Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne), Advanced Cardiac Life Support (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych ) oraz
Pediatric Advanced Life Support (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u dzieci).
Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu międzynarodowy certyfikat uznawany w szpitalach
na całym świecie.
Ponadto, w ramach porozumienia zostanie wyszkolona kadra dydaktyczna spośród pracowników SUM, co daje możliwość ujednolicenia programów nauczania z zakresu zabiegów resuscytacyjnych na wszystkich kierunkach.

Kolejne patenty SUM
Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa kolejne wynalazki, których twórcą i autorem lub współautorem jest dr n. med. Arkadiusz
Dziedzic, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM:
1. Znacznik do rejestracji profilu referencyjnego w procesie łączenia przestrzennych obrazów rentgenowskich oraz optycznych.
Koncepcja badawczo-rozwojowa jest efektem współpracy z dr Marcinem Bińkowskim, właścicielem firmy typu spin off, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. Patent obejmuje projekt markeru fuzyjnego umożliwiającego połączenie technologii obrazowania
radiologicznego struktur anatomicznych w obszarze twarzoczaszki i wewnątrzustnego obrazowania optycznego 3D, z przetwarzaniem obrazu uzyskanego w tomografii stożkowej CBCT oraz technice skanowania przestrzennego. Połączenie dwóch odmiennych
technologii umożliwia indywidualizację procesu cyfrowego projektowania stałych rekonstrukcji przeznaczonych do rehabilitacji
jamy ustnej. Dzięki zaprojektowanemu markerowi można uzyskać model wybranych struktur anatomicznych z jego wykorzystaniem przy zastosowaniu projektowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM.
2. Ogranicznik instrumentów endodontycznych.
Celem koncepcji wynalazku było opracowanie konstrukcji ogranicznika długości roboczej instrumentów endodontycznych, która
umożliwia stabilne umocowanie dynamiczne. Nowatorski ogranicznik zapewnia powtarzalność klinicznej procedury zabiegowej
i wielokrotnych oznaczeń endodontycznej długości roboczej. Ideą koncepcji było zaprojektowanie integralnego elementu, który
umożliwia precyzyjną orientację instrumentu podczas leczenia endodontycznego, odpowiednio do indywidualnych parametrów
morfometrycznych pacjenta.
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Obchody 120-lecia SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach

11 grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach odbyły się obchody 120-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska; Poseł RP Andrzej Sośnierz, Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia — Agata Kowalska, Barbara Daniel — Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego,
Wiceprezydent Katowic — Waldemar Bojarun, Doradca Prezydenta Sosnowca prof. Marek Barański, Dyrektor Śląskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia Ewa Momot oraz Dorota Suchy — Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego
OW NFZ, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Czesława Brylak-Kozdraś — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych, Henryk Świerczyński — Dyrektor ds. Techniczno-Ekonomicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach, przedstawiciele władz Wydziałów SUM, dyrektorzy szpitali klinicznych oraz pracownicy SPSK
im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.
Gości powitał Dyrektor Szpitala dr Włodzimierz Dziubdziela. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki
podkreślając rolę placówki, jako szpitala klinicznego SUM: „Dla uczelni medycznej, która za swoją misję przyjmuje odkrywanie
i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów, szpitale kliniczne są niezbędnym
elementem, bez którego wykonanie tych zadań byłoby niemożliwe. Ze wszystkich tych obowiązków Szpital Kliniczny im. Andrzeja
Mielęckiego wywiązuje się wzorowo.” — podkreślił JM Rektor. Historię i osiągniecia Szpitala przedstawił Dyrektor dr Włodzimierz
Dziubdziela, a Naczelna Pielęgniarka, Danuta Rudzka-Cesarz przybliżyła rozwój pielęgniarstwa na przestrzeni 120 lat istnienia
Placówki.
Kolejnym punktem uroczystości była jubileuszowa sesja naukowa. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. n. med. Sławomira KyrczKrzemień — „Wyzwania i dylematy w transplantologii”, prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka — „10 lat transplantacji wątroby” oraz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek — „Rozwój dializoterapii na Śląsku”.
JM Rektor wraz z Dyrektorem Szpitala wręczyli także statuetki zasłużonym pracownikom Szpitala. Uroczystość zakończyła się koncertem Marcina Wyrostka z zespołem.
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Złoty medal i Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości na Światowych Targach
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2015
dla prof. Aleksandra R. Sieronia

Prof. Aleksander R. Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał złoty medal z wyróżnieniem na odbywających się w dniach 19-21
listopada 2015 r. w Brukseli 64. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA
2015, za urządzenie terapeutyczne wielofunkcyjne LASEROBARIA-S.
LASEROBARIA-S ma zastosowanie w medycynie, leczy pacjentów z przewlekłymi ranami kończyn i w istotny sposób wpływa na
zmniejszenie ryzyka amputacji kończyn. Jego działanie polega na połączeniu terapii tlenem, ozonem, polem magnetycznym
i światłem.
Profesor został także laureatem Krzyża Oficerskiego Orderu Wynalazczości nadanego przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości. Ceremonia dekoracji odznaczeniami odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Brukseli Dzielnicy
Saint Josse. Odznaczenia wręczała Pani Wiceburmistrz w asyście Prezesa Targów BRUSSELS INNOVA.
Odznaczenia przyznawane są wybitnym wynalazcom oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju wynalazczości. Od wielu lat otrzymują je także obywatele i instytucje z innych krajów, również z Polski.

Brązowy medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik BRUSSELS INNOVA 2015
Poduszka sensomotoryczna, wielokomorowa do ćwiczeń ze sprzężeniem
zwrotnym (Multi-chamber sensomotoric feedback exercise cushion) — to
wynalazek za który Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Instytut
Techniki i Aparatury Medycznej ITAM otrzymał brązowy medal na Światowych
Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS
INNOVA 2015, w których brali udział wystawcy przedstawiający innowacje
z różnych dziedzin (medycyny, informatyki, chemii, biologii, elektroniki, mechaniki, ochrony i bezpieczeństwa).
Twórcami nagrodzonego wynalazku są dr hab. n. med. Jacek Durmała
(kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM) oraz
inżynierowie z ITAM-u mgr inż. Łukasz Juszyński i mgr inż. Andrzej Michnik.
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Prof. Krystyna Olczyk „Przyjacielem Głównej Biblioteki Lekarskiej”
Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Wojciech Giermaziak nadał Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk
tytuł Przyjaciela Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz odznaczył Medalem
Siedemdziesięciolecia istnienia Biblioteki, za wniesiony trud w stworzenie
Narodowego Muzeum Nauk Medycznych.

Dr hab. n. med. Jacek Durmała powołany w poczet członków Narodowej Rady Rehabilitacji przy
Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reiche
W dniu 25 listopada 2015 roku Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji Piotr Bednarski zaprosił dr hab. n. med. Jacka
Durmałę, kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, w poczet członków Narodowej Rady Rehabilitacji przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med.
Eleonory Reicher w Warszawie.

Lek. Agnieszka Koźmin-Burzyńska laureatką konkursu o Stypendium Naukowe PTMiTH
Pani lek. Agnieszka Koźmin-Burzyńska, pracownik oddziału dziennego dla osób
z zaburzeniami nerwicowymi SPSK Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. Leszka Gieca, doktoryzująca się w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym została tegoroczną laureatką konkursu o Stypendium Naukowe Polskiego
Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej im. Antoniego Dębskiego.
Opiekunem naukowym Laureatki jest Pani prof. dr hab. n. med. Irena KrupkaMatuszczyk. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas inauguracji
obrad XVII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 28 listopada br. w Lidzbarku Warmińskim. Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie w drodze konkursu. Jego podstawowym celem
jest zachowanie pamięci o dokonaniach i dorobku pioniera techniki hiperbarycznej,
który poprzez swoje działania i osiągnięcia rozsławił imię polskiej hiperbarii na cały
świat. Stypendium jest również próbą uhonorowania i zachęcenia do dalszej pracy dla
młodych pracowników nauki oraz pasjonatów, którzy zaczynają swoją osobistą historię
z techniką lub medycyną hiperbaryczną.

Wyróżnienie International Association of Sport Kinetics dla dr Magdaleny Gruszczyńskiej
Dr n. o zdr. Magdalena Gruszczyńska – pracownik Zakładu
Psychologii Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych, Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach zdobyła prestiżowe wyróżnienie
dla młodych naukowców International Association of Sport Kinetics.
Pani Doktor podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” w Szczecinie odbywającej się w dniach 3–4 grudnia 2015 pod auspicjami IASK, zaprezentowała pracę pt.: "Wybrane czynniki determinujące poziom aktywności fizycznej uczestników maratonów
kolarstwa górskiego".
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I miejsce dla projektu "Warsztaty naukowe — DNA Encyklopedia Życia"
26-28 listopada br. w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych, w którym uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych
SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Podczas posiedzenia przeprowadzona została
II tura Konkursu „Samo Rządź” 2015. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu studenckiego przygotowanego przez samorządy studenckie publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce, wchodzących w skład KRAUM.
W kategorii "Inicjatywa społeczna" pierwsze miejsce zajął projekt "Warsztaty naukowe
— DNA Encyklopedia Życia", organizowany przez studentów kierunku biotechnologia
medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
w Katowicach, a którego koordynatorem była studentka Justyna Wilińska. Projekt
"Warsztaty naukowe — DNA Encyklopedia Życia" jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie
koordynowane przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, które
odbywa się corocznie w największych miastach Polski. Tegoroczne warsztaty odbyły się
17 kwietnia br. przy Placu Stulecia w Sosnowcu. Celem warsztatów jest propagowanie
wiedzy z dziedziny biotechnologii oraz popularyzacja nauki wśród społeczeństwa oraz
zachęcenie młodych ludzi do studiowania biotechnologii medycznej. W czasie tego
wydarzenia odbyły się: demonstracyjne doświadczenia z udziałem publiczności, pokazy
oraz degustacja kuchni molekularnej, wystawa zdjęć promująca szeroko pojętą biotechnologię, prezentacja preparatów mikroskopowych, krótkie wykłady prowadzone
przez studentów biotechnologii medycznej oraz konkursy z udziałem przechodniów,
uczniów oraz studentów.

Sukces studentek Koła Naukowego Medigenet na VI Ogólnopolskiej Konferencji Postępy
w Badaniach Biomedycznych
Studentki studiów II stopnia kierunku biotechnologia medyczna —
Barbara Łasut i Justyna Wilińska — członkinie koła naukowego
Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki
Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM, zdobyły nagrodę za najlepszą pracę na VI
Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych,
która odbyła się w dniach 5-6.12.215 w Warszawie.
Studentki zaprezentowały pracę pt. „Wpływ apigeniny na proces
apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii
U87MG i T98G po wyciszeniu genów AKT3 i PI3KCA”.

III miejsce w konkursie na najlepsza pracę licencjacką i magisterską dla
studentki Wydziału Zdrowia Publicznego
Pani Anna Pudełko, studentka I roku studiów II stopnia kierunku dietetyka na
Wydziale Zdrowia Publicznego SUM, zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszą
pracę licencjacką i magisterską zorganizowanym przez Dolnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Instytut PWZZ w Nysie, Konsultanta
Wojewódzkiego ds. Gastroenterologii oraz Zakład Dietetyki przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Promotorem nagrodzonej pracy licencjackiej Pani Anny Pudełko pt. "Ocena jadłospisów realizowanych w wybranych Domach Opieki Społecznej w aspekcie
zawartości witaminy D i wapnia" jest Pani mgr Justyna Nowak.
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SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
wyróżnione w ogólnopolskim Konkursie StRuNa

Dnia 11.12.2015r., w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego odbyła się gala wręczenia nagród V edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa. W tegorocznym konkursie koła naukowe rywalizowały w pięciu kategoriach: "Projekt Roku",
"Konferencja Roku", "Wyprawa Roku", "Koło Naukowe Roku",
"Opiekun Roku". Do konkursu zakwalifikowano 236 wniosków,
z których do drugiego etapu przeszło 111, a w ścisłym finale znalazło się 20.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii
i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM zostało
wyróżnione w kategorii Koło Naukowe Roku 2015. Nagrody wręczał dr Piotr Dardziński Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM powstało w 2007roku.
Założycielem i opiekunem SKN jest dr hab. Piotr Czekaj, prof.
SUM, kierownik Zakładu Cytofizjologii. Aktualnie, Przewodniczącą
SKN jest lek. Katarzyna Skowron, tegoroczna absolwentka SUM;
do Koła należy 6 osób. Działalność SKN koncentruje się wokół
dwóch tematów wiodących: 1. Komórki macierzyste izolowane
z owodni ludzkiej — ich charakterystyka oraz możliwości ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej i w badaniach toksykologicznych; 2. Badania ekspresji enzymów uczestniczących w metabolizmie ksenobiotyków oraz transporterów leków. Opracowania
uzyskanych wyników oraz prace poglądowe obejmujące wymienioną tematykę badawczą składają się na dorobek naukowy SKN.
Jest to 7 prac pełnotekstowych w czasopismach z IF, 11 prac
pełnotekstowych w czasopismach bez IF, 3 rozdziały w książkach,
29 komunikatów naukowych na międzynarodowych i krajowych
zjazdach naukowych oraz 15 komunikatów na Zjazdach STN.
Studenci SKN byli kilkukrotnie nagradzani na konferencjach
naukowych, uczestniczyli też w kursie nt. cytochromu P450 zorganizowanym przez FEBS w Słowenii w 2008r. SKN przy Katedrze
Histologii i Embriologii uzyskało najlepszą lokatę w rankingu kół
naukowych Wydziału Lekarskiego w Katowicach i II miejsce
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w roku 2014. Katarzyna
Skowron otrzymała w 2014 roku Stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, a także
realizuje projekt badawczy w oparciu o Diamentowy Grant.
Co ważne, uczestnicy SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii
kontynuują tematy naukowe rozpoczęte w czasie studiów, w ramach studiów podyplomowych. Kamil Sołtysik, poprzedni Prze-

wodniczący Koła, również został nagrodzony Stypendium
MNiSW, a jego dorobek naukowy zgromadzony w czasie pracy w SKN umożliwił mu starania o stypendium w renomowanej uczelni zagranicznej. Od października 2015 jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Uniwersytecie Nagoya w Japonii. Rafał Skowronek, Karolina Kociszewska, Katarzyna
Kopaczka i Emanuel Kolanko podjęli studia doktoranckie na
WLK SUM. Rafał Skowronek realizuje swoją pracę doktorską
w oparciu o grant NCN Preludium. Jest też stypendystą programu Doctoris. Danuta Kozłowska-Rup obroniła już pracę
doktorską w roku 2015.
Efektem pracy studentów SKN w bieżącym roku są zarówno
publikacje w czasopismach o łącznym współczynniku
I.F. wynoszącym 6,883, jak i prezentacje ustne na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Program StRuNa (St-udencki Ru-ch Na-ukowy) polega na
promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów.
W ramach programu funkcjonują: ogólnopolska Baza
StRuNa organizacji i projektów naukowych realizowanych
przez studentów i doktorantów z kół naukowych, ogólnopolski
coroczny Konkurs StRuNa podsumowujący aktywność naukową kół i innych organizacji studenckich w kolejnym roku akademickim oraz ogólnopolskie czasopismo naukowe "StRuNa Biuletyn Młodych Naukowców".
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I miejsce dla Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii
w rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, któremu przewodniczy Paweł Jonczyk, a opiekunem naukowym jest dr. hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk,
zajęło pierwsze miejsce wśród wszystkich Studenckich Kół Naukowych działających
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w rankingu Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM za rok akademicki 2014/2015.
Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca wręczyła Pani Kurator Zarządu STN SUM
w Katowicach prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec podczas Walnego Zebrania
Studenckich Kół Naukowych SUM Katowicach w dniu 23 listopada 2015.

Wykłady profesora wizytującego Marka Łosa
W dniach 18-19.11.2015 na Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM gościł profesor wizytujący Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Marek Łos. Profesor Marek Łos jest kierownikiem Department of Clinical and Experimental Medicine, Integrative Regenerative Medical Center Linköping University, Sweden. Jest również sekretarzem naukowym Centrum Medycyny Regeneracyjnej (IGEN) w Linköping oraz edytorem European Journal of Pharmacology. Profesor Łos wygłosił w dniu 18.11.2015 r.
dwa wykłady: „Komórki macierzyste: klasyﬁkacja, potencjał regeneracyjny i ich znaczenie w nowotworach” oraz „Biomateriały — znaczenie w medycynie i rys historyczny”, a w dniu 19.11.2015 r. wykład „Proces nowotworowy — jego wielostopniowy charakter, znaczenie w medycynie regeneracyjnej”.
Wykłady profesora Marka Łosa zgromadziły szerokie grono słuchaczy, poczynając od studentów różnych wydziałów SUM,
poprzez doktorantów, wykładowców, asystentów, a kończąc na profesorach i kierownikach katedr i zakładów. Omawiane tematy
wzbudziły duże zainteresowanie przejawiające się dużą liczbą pytań po każdym wykładzie oraz owocną dyskusją w kuluarach, w czasie której padały liczne prośby o podzielenie się swoimi doświadczeniami i o cenne wskazówki mogące pomóc
w pracy laboratoryjnej i naukowej. W dyskusji po ostatnim wykładzie słuchacze wyrazili nadzieję, że profesor M. Łos
wygłosi w SUM kolejne, bardzo ciekawe wystąpienia. Na koniec kierownik Kliniki Laryngologii WLK, dr hab. n. med. Jarosław Markowski podziękował profesorowi Markowi Łosowi za przyjęcie jego zaproszenia i wygłoszenie serii wykładów, a słuchaczom za liczne przybycie i bardzo ciekawą dyskusję.

Elektrokardiografia - podstawy interpretacji, zastosowanie kliniczne. Skrypt dla
studentów medycyny
Od początku tego roku akademickiego dostępny jest skrypt „Elektrokardiografia — podstawy interpretacji, zastosowanie kliniczne”, adresowany do studentów medycyny, ratownictwa medycznego jak również absolwentów tych kierunków. Autorami są doświadczeni
nauczyciele akademiccy z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach: dr hab. med. Krzysztof Szydło, prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec oraz dr hab.
med. Anna Maria Wnuk-Wojnar, podręcznik powstał we współpracy z Wydawnictwem
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W dziesięciu rozdziałach omówiono zasady wykonywania badania, podstawy interpretacji
krzywej EKG oraz zagadnienia dotyczące rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia, martwicy, jaki również podstawy interpretacji zapisów u chorych z wszczepionym
stymulatorem serca. Wielką zaletą podręcznika jest przystępny język oraz liczne przykłady
zapisów elektrokardiogramów, zarówno standardowych 12-odprowadzeniowych jak również fragmentów rejestracji holterowskich. Cennym uzupełnieniem jest na pewno, zamieszczony na końcu, quiz umożliwiający samodzielne sprawdzenie posiadanej wiedzy.
Należy podkreślić, że wszystkie przykłady, które znajdują się w tekście Czytelnik może
obejrzeć dokładnie, w skali 1:1, zamieszczone są one w aneksie. W opinii Autorów skrypt
ten będzie przydatny dla studentów i młodych lekarzy i pomoże Czytelnikom w interpretacji badania elektrokardiograficznego.
http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=41&products_id=142
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Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagających górnikom z Wujka
Dnia 16 grudnia 2015 roku w holu Centralnego Szpitala
Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym
16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek.
Uroczystość poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia
„Solidarność i Pamięć”
prof. Grzegorz Opala, który także
współorganizował pomoc dla górników z Wujka. Jak podkreślił, tego
dnia "wspominamy tych, którzy narażając własne zdrowie i życie,
ratowali górników rannych w czasie pacyfikacji kopalni Wujek. Bohaterskie decyzje podjęte wtedy przez personel medyczny —
na zawsze będą częścią tej bolesnej historii"
Wśród licznie zgromadzonych osób byli m.in.: w imieniu władz SUM Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prezydent Katowic — Marcin Krupa, przedstawiciele władz Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dyrekcji CSK, delegacja górników
z KWK Wujek, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, prof. Irena Lipowicz były Rzecznik Praw Obywatelskich, Ksiądz
Prałat dr Stanisław Puchała — Kapelan śląsko-dąbrowskiej Solidarności, oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

Odsłonięcie tablicy pod Pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek”
16 grudnia br., w obecności premiera RP Beaty Szydło, rodzin pomordowanych
Górników i licznie zgromadzonych gości, w tym reprezentanta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego — Prorektora ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damiana Czyżewskiego, pod Pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek” została odsłonięta
pamiątkowa tablica ufundowana przez Śląską Izbę Lekarską.
W imieniu śląskich lekarzy głos zabrał inicjator ufundowania przez ŚIL tablicy,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Jacek Kozakiewicz. Prezes podkreślił, że
słowa św. Jana Pawła II umieszczone na tablicy (nawiązującej w do podobnej,
znajdującej się w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie, gdzie
m.in. trafiali ranni ) mają szczególnie symboliczny wymiar właśnie w tym Miejscu. „To fragment homilii, wygłoszonej na Jasnej Górze
w czerwcu 1983 r. w mrocznym czasie stanu wojennego. Ojciec Święty przypomniał wtedy podstawowe prawdy o wolności narodu
i wolnej Ojczyzny, której musi zostać przywrócona godność suwerennego państwa. W tym samym dniu, kiedy św. Jan Paweł II wygłosił
jasnogórską ewangelizację wolności, złożył też na Jasnej Górze swoje wotum - pas sutanny, przestrzelonej w zamachu 13 maja
1981 r.” Dr Kozakiewicz powiedział też: „Górnicy z kopalni „Wujek” bronili godności, wolności i solidarności, płacąc za to najwyższą
cenę. Ci, którzy wtedy bezzwłocznie ruszyli im na ratunek, również dochowali wierności najwyższym wartościom. Wiele z tych zdarzeń
wielkiej tragedii sprzed 34 lat, zostało już opisanych, ale wiele zachowało się jedynie w pamięci jej uczestników. Muszą jednak przetrwać także w pamięci pokoleń, bo są częścią naszej tożsamości, wspólnoty, naszej tak drogo okupionej, wolności. W imieniu śląskiej
rodziny lekarskiej, którą mam zaszczyt reprezentować, pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
odsłonięcia dziś, pod Pomnikiem Poległych Górników, tej tablicy. Tablicy, która powinna być nie tylko kolejnym zapisem w trudnej
polskiej historii, ale także przykładem wrażliwości i wielkoduszności, tak ważnych dla nas i przyszłych pokoleń, niezbędnych w budowaniu wspólnot zarówno w obszarze państwowym, społecznym i rodzinnym. To ogromny zaszczyt dla nas, dla wszystkich polskich
lekarzy.”
Prezes zaprosił do wspólnego odsłonięcia tablicy Stanisława Płatka, przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK
„Wujek” Poległych 16.12.1981 r. oraz prof. Grzegorza Opalę, przewodniczącego Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”. Tablicę
poświęcił abp Wiktor Skworc. Po salwie honorowej, delegacja Śląskiej Izby lekarskiej złożyła pod Pomnikiem wieńce i kwiaty.
/źródło: Śląska Izba Lekarska, zdjęcie: Śląska Izba Lekarska/
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(Wystąpienie JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego prezentowane na posiedzeniach
wszystkich Rad Wydziałów SUM w związku z ponownym kandydowaniem
na stanowisko Rektora w kadencji 2016-2020)
Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt poinformować, iż w poczuciu obowiązku wobec naszej Uczelni, wobec jej pracowników i studentów, wobec każdego
z członków społeczności akademickiej podjąłem decyzję o ponownym kandydowaniu na stanowisko Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Biorąc pod uwagę fakt, że jestem jedynym kandydatem zgłoszonym do Uczelnianej Komisji Wyborczej, tradycyjna debata, w której
dominuje współzawodnictwo pomiędzy kandydatami, nie znajduje w tej sytuacji uzasadnienia.
Niemniej, dziękując za obdarzenie zaufaniem cztery lata temu oraz obecnie, poprzez zgłoszenie mojej kandydatury na funkcję Rektora w nadchodzących wyborach, pragnę przedstawić elementy w obszarze inwestycji, nauki, dydaktyki i działalności szpitali klinicznych,
wymagające szczególnej uwagi w najbliższej kadencji. Nie zamierzam swojego wystąpienia traktować jako okazji do przedstawienia
pasma dokonań ostatniej kadencji. Uczestniczycie Państwo w życiu akademickim, zasiadacie w gremiach uczelnianych, otrzymujecie
na bieżąco informacje o aktywności i osiągnięciach Uczelni, jej studentów, doktorantów i pracowników. Zatem sami potraficie obiektywnie ocenić co upływająca kadencja wniosła w życie Uniwersytetu i co należy zrealizować w kolejnej.

Cztery lata temu podkreślałem, że niezbędna jest modernizacja i dalsza rozbudowa bazy dydaktycznej oraz kontynuacja rozpoczętych
inwestycji, co przyczynia się do poprawy warunków kształcenia. Przykłady potwierdzające realizację złożonej deklaracji widzicie
Państwo na co dzień w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu czy Bytomiu. Oczywiście znajdą się niezadowoleni, których jednostka jeszcze
nie została wyremontowana, ale jak niejednokrotnie wspominałem wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, status zabytków części
budynków i rozproszenie bazy Uczelni nie ułatwiają zadania. Dlatego konsekwentnie będę kontynuował inwestowanie w infrastrukturę
wszystkich Wydziałów Uniwersytetu. Pomimo wysokich nakładów, które w ostatnich latach przeznaczyliśmy na remonty i modernizacje
nieruchomości, w dalszym ciągu jest bardzo wiele do zrobienia. Od 2016 roku przez kolejne cztery lata planujemy wydatkować na ten
cel 173 mln zł, w tym ponad 77 mln zł ze środków własnych. Oczywiście część inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków
zewnętrznych. Przy czym od razu chciałbym wyjaśnić, że środki własne pochodzą z amortyzacji, dzierżawy i najmu pomieszczeń,
odpłatnej działalności usługowej i badawczej oraz ze sprzedaży gruntów i nieruchomości.
Wymienię najważniejsze z planowanych projektów:



w Zabrzu-Rokitnicy rozpocznie się przebudowa budynku głównego. Inwestycja o wartości ponad 86 mln zł będzie realizowana
do 2019 roku. Złożyłem do Ministerstwa Zdrowia wniosek o przyznanie na ten cel dotacji w wysokości 60 mln zł. Uczelnia ze
środków własnych wyasygnuje co najmniej 26 mln złotych. W związku z tym przyspieszamy przebudowę Katedry Mikrobiologii
i Immunologii oraz Katedry Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Zabrzu, gdyż rozliczenie tej inwestycji z Ministerstwem
Zdrowia warunkuje przyznanie przez resort środków na przebudowę budynku głównego.



Zamierzamy rozwinąć symulację medyczną, tym razem w budynku przy Placu Dworcowym dla Wydziału w Zabrzu oraz w Kampusie w Katowicach dla Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach programu POWER złożyłem wniosek do Ministerstwa Zdrowia na
ponad 27 mln zł, z których 16 mln zł obejmuje wyposażenie oraz blisko 6 mln zł działania miękkie, w tym szkolenie kadry,
która będzie potem prowadzić zajęcia symulacyjne. Większość robót budowalnych na kwotę ponad 9 mln zł pokryjemy ze środków własnych. Mam nadzieję, że uda się dla tej inwestycji w budynku przy Placu Dworcowym pozyskać w fazie remontowej
sojusznika i współrealizatora jakim jest Miasto Zabrze;



w Bytomiu do 2018 roku zostanie wykonana termomodernizacja i przebudowa dostosowująca do obowiązujących przepisów
budynek Wydziału Zdrowia Publicznego. Koszty remontu — ponad 13 mln zł pokryjemy ze środków własnych Uczelni. Termomodernizacja to dodatkowe 2,5 mln zł, liczymy, że Marszałek Województwa przyzna Uczelni środki na ten cel;



w Sosnowcu, który w ostatnich latach został poważnie doinwestowany, planujemy w 2016 roku przebudowę i dostosowanie
pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Jagiellońskiej za ponad 6 milionów;



w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie za blisko 3 mln zmodernizowane zostaną sale audytoryjne, co postulowali Dziekani i studenci. Jest to możliwe dopiero teraz, po korespondencji z Ministerstwem Zdrowia, które ostatecznie wyraziło
pogląd, że możemy inwestować w posadowione w Szpitalu pomieszczenia służące dydaktyce;
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w Katowicach-Ligocie powstanie boisko wielofunkcyjne, dzięki środkom Miasta Katowice, które przeznaczyło na ten cel
ponad milion złotych. Ażeby nie stracić tej kwoty sami angażujemy około 400 tys. zł.

Oprócz dużych zadań inwestycyjnych wiele prac we wszystkich obiektach Uczelni, które musimy wykonać w przyszłym roku na kwotę
ponad 11 mln zł, związanych jest z koniecznością dostosowania budynków do obowiązujących przepisów technicznych, higienicznosanitarnych oraz z realizacją decyzji Państwowej Inspekcji Pracy i nakazów Państwowej Straży Pożarnej.
Liczę, że w 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podejmie ostatecznie decyzję dotyczącą finansowania dwóch
projektów, które Uczelnia złożyła już blisko 4 lata temu. Chodzi o utworzenie nowoczesnego Centrum Rozwoju Technologii Biomedycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych BIO-SILESIA zlokalizowanego na Wydziałach w Zabrzu i Katowicach oraz w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu o wartości 160 milionów złotych oraz powołanie Śląskiego Centrum
Farmacji w ramach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu o wartości 45 milionów zł.
Zakładam, że w przyszłym roku uda się zakończyć sprzedaż nieruchomości w Sosnowcu i w Zabrzu co pozwoli pozyskać środki, które
można będzie przeznaczyć na prace inwestycyjne na rzecz wszystkich Wydziałów i poprawę warunków bytowych studentów. Rynek
nieruchomości jest wymagający a podstawowym kryterium zakupu staje się lokalizacja. Przykładowo działkę posadowioną w Katowicach-Ligocie, która jest terenem atrakcyjnym dla inwestorów, sprzedaliśmy już podczas pierwszego postępowania. Z kolei nieruchomość w Zabrzu przy ul. Mielżyńskiego była trzykrotnie przedmiotem przetargu, a przy ul. Wyciska pięciokrotnie, każdorazowo bez
rezultatu. Te trudności nie dotyczą zresztą tylko naszej Uczelni.

Ktoś może zapytać dlaczego w miejsce inwestycji nie przeznaczymy środków własnych na podwyżki wynagrodzeń? Byłoby to rozwiązanie najprostsze ale obarczone konsekwencjami w postaci konieczności wypracowywania corocznie zysku takiego, aby można było
co miesiąc wypłacać wynagrodzenia, które zwiększylibyśmy dzisiaj. W ten sposób środki, które musimy przeznaczać na utrzymanie
infrastruktury w należytym stanie co roku byłyby konsumowane przez wynagrodzenia, a przypominam, że nie ma pewności, iż co roku
uda się nam wypracować tę samą kwotę.
Analogiczne pytania padają w odniesieniu do przeznaczania narzutu kosztów pośrednich postrzeganego przez niektórych jako swoisty „haracz” pobierany przez Administrację Uniwersytetu. Środki te są w rzeczywistości reinwestowane w działalność Wydziałów.
Przeznaczane są między innymi na utrzymanie, naprawę i konserwację aparatury naukowo-badawczej po zakończonych projektach.
Niejednokrotnie były to wydatki rzędu ponad 60 tys. złotych jednorazowo.
Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów Uczelni było moim postulatem 4 lata temu i pozostaje nim nadal. Celem ułatwienia
kontaktu z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego Uczelni stworzyliśmy, dostępną na stronie internetowej, bazę obszarów zainteresowań badawczych pracowników Uniwersytetu oraz zasobów aparaturowych i urządzeń
laboratoryjnych. Zwracają się do nas podmioty zainteresowane współpracą, zawieramy umowy i konsorcja, ale to obszar wciąż wymagający zmiany do której kluczem jest otwarcie się sfery nauki na świat biznesu.
Dlatego rozważam utworzenie Biura współpracy z gospodarką mającego za zadanie między innymi podejmowanie kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w celu nawiązania współpracy. W latach 2014-2015 udało się nam zawrzeć 213 umów
i pozyskać dodatkowe środki, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w ich realizację.
Zarządzanie uczelnią wyższą, to nie tylko efektywne zarządzanie finansami, zasobami materialnymi i ludźmi, ale także zarządzanie
„wytwarzaną” w niej, przetwarzaną i przekazywaną wiedzą.

Ważnym obszarem, na którym chciałbym skoncentrować się w kolejnych latach jest rozwój działalności naukowo-badawczej. Dobiegająca końca kadencja rozpoczęła się pod znakiem zmian w nauce, które dokonały się w kraju. Rozwinął się system grantowy, którego celem jest wybranie i sfinansowanie najlepszych projektów. Daje on szanse osobom rozpoczynającym karierę naukową, z różnych
ośrodków, nie tylko największych. Nowe rozwiązania oparto na idei podmiotowości środowiska akademickiego i naukowego, które
zaczęło decydować o podziale środków na naukę. Z drugiej strony system grantowy oparty jest o konkurencyjną ocenę potencjału
wnioskodawcy oraz ocenę jakości projektu, w tym potencjalnego zysku i ryzyka. To wymaga od nas wysiłku bo powołane agencje, jak
Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oczekują realizacji projektów dających wyniki o cechach doskonałości naukowej.
Ponadto jesteśmy w okresie największego w historii Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Możliwości Horyzontu 2020 musimy wykorzystać, gdyż prawdopodobnie jest to ostatni program o tak znacznej puli środków do wydatkowania.
Obejmując funkcję Rektora podnosiłem, że niezbędne jest zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu środków w ramach konkursów
krajowych i zagranicznych. Wówczas byliśmy już po roku funkcjonowania systemu konkursowego a liczba wniosków złożonych przez
pracowników Uniwersytetu nie była imponująca i w konsekwencji zaledwie jeden projekt został zakwalifikowany do finansowania.
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Czy sytuacja uległa poprawie? Od września 2012 r. liczba wniosków składanych w kolejnych konkursach sukcesywnie rośnie, ale to
wciąż za mało jeśli zwrócimy uwagę, że na wszystkich Wydziałach mamy łącznie 263 jednostki i 876 pracowników naukowodydaktycznych wliczanych do tak zwanej liczby „n”.
W 2012 r. złożono 61 wniosków, w 2013 r. – 49, w 2014 r. – 70, a w 2015 r. było również 70 zgłoszeń. W wyniku rozstrzygniętych
konkursów w latach 2012-2015 trzydzieści jeden projektów naukowo-badawczych uzyskało dofinansowanie. 36 wniosków złożonych
w 2015 r. oczekuje na rozstrzygnięcie. W programie Horyzont od początku jego trwania tj. od 01 stycznia 2014 roku Uniwersytet
złożył 16 wniosków. Otrzymaliśmy dofinansowanie do 2 projektów.
Niestety są Wydziały, które wykazują znikome zainteresowanie uczestnictwem w konkursach i ten stan rzeczy będzie musiał ulec
zmianie, gdyż udział w projektach jest jednym z ważniejszych elementów ocenianych podczas parametryzacji jednostek. Najbliższa
ocena Wydziałów nastąpi w 2017 roku.
Z wstępnych wyliczeń wynika, że dzisiaj suma punktów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu z tytułu udziału w projektach wynosi około 90 na 2000 punktów możliwych do uzyskania. Wśród naszych Wydziałów jeden osiągnął 76 punktów, a dwa inne zero. Szczególnie dotkliwy jest niewielki udział projektów międzynarodowych. W tej dziedzinie wszyscy muszą się zmobilizować, gdyż chodzi o przyszłą ocenę także Państwa Wydziału.
Osoby, które otrzymały dofinansowanie projektu konkursowego potwierdzają, że nie można zrażać się pierwszymi niepowodzeniami.
Współczynnik sukcesu określający odsetek wniosków, które uzyskują finansowanie zależy także od liczby złożonych wniosków — im
jest ona wyższa, tym większa szansa na dofinansowanie. Współczynnik ten wzrasta w Uczelni powoli. W 2012 roku wynosił blisko
10, w 2013 roku – 13, 2014 roku – blisko 16, a w 2015 roku – jak na razie 10, ale 36 wniosków oczekuje na rozstrzygnięcie. Warto
dodać, że najlepsze uczelnie w Polsce osiągają współczynniki rzędu 40%.
Nie należy także zrażać się zawiłymi formalnościami i liczbą dokumentów niezbędnych do wypełnienia. Wobec wzrostu konkurencyjności jednostek naukowych tak polskie, jak i zagraniczne instytucje oceniające wnioski wymagają szeregu informacji, które nam
wydają się zbędne, a im konieczne. Nie jest to dla nas zaskoczeniem. W ciągu ostatnich lat ścieżka administracyjna przygotowywania wniosków w Uczelni została dopracowana prawie do perfekcji i nie jest to tylko moja ocena ale także instytucji zewnętrznych.
Pomocą służy prężnie funkcjonujący Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji, który podejmuje wysiłki zachęcające
Państwa do wnioskowania. Często niestety bez oczekiwanego odzewu. W dniu informacyjnym zorganizowanym w Katowicach-Ligocie
w listopadzie, podczas którego rad udzielał ekspert oceniający wnioski w konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską, uczestniczyło zaledwie 22 pracowników naukowo-dydaktycznych, co stanowi około 2,5% kadry naukowej Uczelni.
Szanowni Państwo, pomimo że w omawianym obszarze w ciągu ostatniej kadencji wprowadziliśmy udogodnienia proceduralne,
postawiliśmy na szkolenia i informację, sami musimy dostrzec, że tryb konkursowy finansowania projektów w Polsce i za granicą
kieruje się swoimi zasadami, które wymagają od nas zmian w indywidualnym podejściu do badań, przede wszystkim zmian mentalnych.
Potwierdza to analiza elementów, które są szczególnie brane pod uwagę przez komisje konkursowe oceniające wnioski projektowe.
Nawet najlepiej przygotowany wniosek nie otrzyma dofinansowania jeśli wnioskodawca nie wykaże zaplecza w postaci publikacji,
patentów, staży zagranicznych, czy współpracy międzynarodowej sygnowanej nazwiskiem wnioskodawcy.
Wysoko oceniana jest mobilność naukowców rozumiana jako udział w badaniach naukowych w ośrodkach zagranicznych. Niestety
w naszej Uczelni takiej mobilności zagranicznej praktycznie nie ma, pomimo że programów stypendialnych dedykowanych pracownikom na każdym etapie rozwoju naukowego jest wiele. Ważne jest, że mobilność po raz pierwszy będzie elementem ocenianym podczas parametryzacji w 2017 r. W okresie, który będzie oceniany czyli od 2013 roku, na 876 wspomnianych wcześniej pracowników
naukowo-dydaktycznych jedynie czterech przebywało w ośrodku zagranicznym co najmniej trzy miesiące. Daje to łącznie zaledwie 16
punktów trzem Wydziałom. Ponownie dwa z nich uzyskałyby zero punktów. Mobilność nie dotyczy tylko nauki ale i dydaktyki, gdzie
liczba nauczycieli chętnych do wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ nie przekracza dziesięciu. Z Państwa pomocą
będę chciał zmienić ten niekorzystny trend. W tegorocznym Programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego resort nauki
zadeklarował, że będzie wspierał działania uczelni specjalnymi funduszami oraz pomagał w zdobywaniu europejskich grantów, które
pozwalają na sfinansowanie pobytu pracowników w zagranicznych jednostkach naukowych.
Kolejnym nie mniej ważnym elementem są publikacje, zwłaszcza młodych naukowców — wnioskodawców. Z jednej strony statystyka
jest optymistyczna, od 2013 roku liczba publikacji w czasopismach posiadających IF i wymienionych w części A wykazu resortu nauki
i szkolnictwa wyższego wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do poprzedniej parametryzacji, w zakresie od 17 do nawet 60%
na poszczególnych Wydziałach.
Z punktu widzenia recenzentów wniosków konkursowych artykuł, w którym aplikujący nie jest pierwszym ale kolejnym autorem, nie
jest wysoko ceniony, nawet jeśli jest to publikacja w prestiżowym czasopiśmie. Wymaga to zmiany postrzegania samodzielności młodych pokoleń. Starsi naukowcy są bardzo potrzebni. Działają na zasadzie doświadczenia, hamowania nieraz "rozpalonych głów",
ale to młodzi są niezbędni, żeby naukę kierować na nowsze drogi — na drogi postępu.
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Szereg grantów europejskich wymaga wykazania osiągnięć badaczy wskazanych we wniosku. Nie dopuszczając do ich uzyskania
niweczymy szansę powodzenia projektu. Będzie zresztą tego od nas wymagać Europejska Karta Naukowca, którą wraz z Kodeksem
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zamierzam wdrożyć aby uzyskać dla Uczelni logo Human Resources Excellence in Research, którym Komisja Europejska wyróżnia uczelnie tworzące przyjazne środowisko pracy naukowej i transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych. Komisja w przypadku konkursów w Programie Horyzont 2020 przyjmuje zasady wynikające
z Karty i Kodeksu jako obowiązkowe, przyznając z tego tytułu dodatkowe punkty konkursowe. Jest to ważny czynnik podnoszący
szanse na pozytywną ocenę projektu. Także NCN, NCBiR oraz MNiSW będą dodatkowo premiować i wymagać przestrzegania
w/w dokumentów.
Podkreślałem u progu kadencji, że interdyscyplinarne badania realizowane w ramach współpracy kilku jednostek uczelnianych
zwiększają szansę na ich sfinansowanie. W ostatnich latach obserwuję poprawę w tym zakresie. Także współpraca tak w ramach
konsorcjów, zwłaszcza międzynarodowych, jest elementem bardzo dobrze ocenianym przez instytucje przyznające środki na badania
i premiowanym podczas parametryzacji, jeśli chodzi o badania już realizowane. Aktualnie 14 dużych badań międzynarodowych jest
realizowanych w konsorcjach, w których w dwóch przypadkach jesteśmy liderem, a 15 badań planowanych do realizacji w ramach
kolejnych konsorcjów oczekuje na rozstrzygnięcie o dofinansowaniu.
W celu zwiększenia aktywności w zakresie pozyskiwania zagranicznych ośrodków do współpracy z kosztów pośrednich czyli wspomnianego wcześniej tzw. „haraczu” zamierzam wydzielić fundusz na wsparcie przygotowania projektu. Będą to środki na wyjazdy
zagraniczne, celem wizyt studyjnych, rozmów, spotkań brokerskich owocujących przyszłym złożeniem wniosku. Jest grupa krajów Unii
Europejskiej, z którymi współpraca jest wysoko premiowana, jak np. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania.
Zmieniamy program studiów doktoranckich i wprowadzamy zajęcia dotyczące pozyskiwania środków Unii Europejskiej, w rezultacie
których przygotowanie wniosku będzie stanowiło zaliczenie. Jest to niezbędne nie tylko w celu pozyskania środków ale także wykorzystania już posiadanej infrastruktury badawczej, która w części katedr pozostaje nie do końca wykorzystana.
Kolejnym istotnym obszarem, który jest równie ważnym elementem naszej działalności jest dydaktyka, w której stawiamy na rozwój
nowych technologii. Dotacja dydaktyczna oraz przychody z tytułu realizacji studiów niestacjonarnych, zwłaszcza anglojęzycznych
stanowią zasadniczą część planu finansowego Uczelni. Analiza elementów otoczenia zewnętrznego w obszarze kształcenia nie wypada korzystnie. Niż demograficzny oraz rosnąca konkurencja uczelni niemedycznych, które niebawem uruchomią bądź już uruchomiły
kierunek lekarski, jak Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytety w Kielcach, Zielonej Górze i Rzeszowie oraz
tych, które zamierzają to uczynić w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, jak np. Uniwersytet Opolski czy Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach sprawiają, że musimy stworzyć studentowi takie warunki, aby wybrał naszą Uczelnię.
Nowości służące studentom i nauczycielom, które zamierzamy w najbliższej przyszłości wprowadzić przedstawiałem podczas wystąpienia inaugurującego obecny rok akademicki. Można tu wymienić:



System dziekanatowy, który umożliwi komunikację studenta z wykładowcą oraz dziekanatem, obieg dokumentów pomiędzy
studentem a dziekanatem, zdalne zapisy na fakultety oraz dostęp do Wirtualnego dziekanatu za pomocą smartfona;



aplikacja do samokształcenia dla studentów na smartfony;



system elektronicznego egzaminowania z wykorzystaniem tabletów;



rozwój symulacji medycznej i zakup aplikacji wirtualny pacjent;



obowiązkowe zajęcia z zakresu komunikacji dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Nie zamierzamy na tym poprzestać. Już zobowiązałem Centrum Informatyki i Informatyzacji do przeglądu nowoczesnych rozwiązań
technologicznych, które można wdrożyć aby poprawić komfort studiowania. Dzisiaj Uczelnia musi się czymś wyróżniać spośród pozostałych, aby przyciągnąć kandydatów. Same 68 lat tradycji w nauczaniu nie jest dla licealistów tym, co biorą pod uwagę wybierając
studia wyższe.
Nowe inwestycje już mają wbudowane nowoczesne rozwiązania ułatwiające zdobywanie wiedzy, jak na przykład Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej. W nowopowstałym Centrum Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w pracowniach laboratoryjnych i sali seminaryjnej zainstalowano między innymi pulpity dotykowe pozwalające na
uruchamianie przez nauczyciela aplikacji wspomagających zajęcia. Przy pomocy pulpitów możliwe będzie korzystanie z zasobów
e-learningowych, przeprowadzenie szybkich testów sprawdzających wiedzę studentów. Za pomocą specjalnego oprogramowania
pulpit sterujący będzie mógł komunikować się z tabletami będącymi w użytkowaniu studentów w trakcie trwania zajęć.
Mam świadomość, że te nowości kontrastują z jednostkami, w których od wielu lat nie dokonywano żadnych inwestycji i jak niektórzy
mówią czas zatrzymał się w momencie ich powstania. Dlatego też podejmujemy te inwestycje, o których wspomniałem na wstępie,
stopniowo dokonując przemian.
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Przed czterema laty w swoim programie wyborczym podkreślałem konieczność współpracy z otoczeniem społecznym. Upływający
okres pokazuje, że był to słuszny kierunek. Na wszystkich Wydziałach uruchomiono Uniwersytet Licealisty, funkcjonuje jeden Uniwersytet Pierwszego Wieku i trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Pamiętam z jakim oporem uruchamialiśmy pierwszą tego typu aktywność
w Uczelni. Szerokie zainteresowanie społeczne potwierdza, że otoczenie, w którym funkcjonujemy jest spragnione kontaktu z wiedzą.
Niewątpliwie specyfiką uczelni medycznej jest jej baza kliniczna, którą w naszym przypadku stanowi 6 szpitali. W Katowicach planujemy połączyć dwa z nich Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie oraz Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii przy
ul. Ceglanej. Powody są Państwu znane, musimy wykonać przysłowiowy krok „do przodu”, a uzyskane dzięki temu efekty powinny
mieć bezpośrednie przełożenie na ugruntowanie pozycji połączonych szpitali na rynku usług medycznych.
Ważnym elementem będzie umocnienie negocjacyjnej pozycji połączonego Szpitala wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza
w obliczu stale rosnącej liczby nowoczesnych konkurencyjnych placówek medycznych. Fakt ten ma istotne znaczenie także w kontekście planowanego wprowadzenia map potrzeb zdrowotnych. Zostałem powołany przez Wojewodę Śląskiego do Wojewódzkiej Rady ds.
Potrzeb Zdrowotnych. Kilka dni temu opiniowałem pierwszą z opracowanych map — onkologiczną. Jej treść potwierdza, że z punktu
widzenia zabezpieczenia potrzeb regionu idea połączenia jest słuszna. Nie oznacza to, że w tych, jak i pozostałych szpitalach nie są
prowadzone działania inwestycyjne. W Centralnym Szpitalu Klinicznym za kwotę 3 295 200 zł remontowany jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w roku ubiegłym zakończono termomodernizację o wartości 9 024 100 zł. Połączenie tych Szpitali poszerzy
ich możliwości inwestycyjne. W Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii na prace inwestycyjne przeznaczono w ostatnich latach
26 344 942 zł. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach uzyskało z Ministerstwa Zdrowia 27 457 475 zł dotacji na budowę
Bloku Operacyjnego, a wartość całości prac, które zakończą się w 2017 roku wyniesie 52 490 320 zł. Szpital Kliniczny w Zabrzu
złożył do Ministra Zdrowia wniosek na 121 927 000 zł na budowę Śląskiego Centrum Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Inwestycję
poparł Marszałek Województwa i były Wojewoda Śląski. Mam nadzieję, że nowy Wojewoda zaakceptuje naszą inicjatywę, uznając ją
za istotną dla regionu. Szpital dziecięcy w Katowicach-Ligocie będzie starał się pozyskać środki na termomodernizację. Szpital Kliniczny im. Mielęckiego posadowiony w 120 letnich budynkach inwestuje w infrastrukturę i w ostatnich latach przeznaczył na ten cel
ponad 23 mln zł.
Pomimo tego, że kolejna kadencja Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych koncentrowała się na stworzeniu odrębnej ustawy o szpitalach klinicznych, resort zdrowia nie był zainteresowany tą kwestią. Mam nadzieję, że nowo powołany Minister Zdrowia będzie widział taką potrzebę, tym bardziej, że ostatnio Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że brakuje rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania szpitali klinicznych, które uwzględniałyby ich szczególną rolę w obszarze leczniczym, dydaktycznym oraz naukowo-badawczym.
Dla realizacji zadań statutowych Uczelni niezbędne jest utrzymanie szpitali klinicznych w swojej strukturze. W programie wyborczym w
2012 roku podkreślałem, że w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej, która zobowiązuje podmioty tworzące do
pokrywania ujemnych wyników finansowych szpitali, czeka nas intensyfikacja nadzoru nad szpitalami i stałe monitorowanie ich sytuacji w celu utrzymania równowagi finansowej.
Nadzór nad działalnością szpitali, a szczególnie nad ich stroną finansową i zarządzaniem okazał się skuteczny. Żaden ze szpitali nie
zakończył 2014 roku stratą. Mam nadzieję, że stan ten będzie kontynuowany, mimo że działania NFZ nie zawsze temu sprzyjają, jak
na przykład długotrwałe rozliczanie świadczeń udzielonych w ramach pakietu onkologicznego.
Z Uczelnią i Szpitalami Klinicznymi powiązany jest temat stażu podyplomowego. Już słychać zapowiedzi z Ministerstwa Zdrowia,
że zostanie przywrócony, co skutkowałoby modyfikacją wdrażanego właśnie nowego programu nauczania na kierunku lekarskim
i lekarsko-dentystycznym. Ta sytuacja ma wpływ na decyzje kadrowe, które podejmuję z ostrożnością. W ostatnich dwóch latach przeprowadzono ponad 250 konkursów zatrudniając 255 osób, jednak liczba wniosków o zatrudnienie dodatkowych pracowników nie
maleje. Rozumiem to, bo jesteście Państwo obciążeni równocześnie zadaniami naukowymi i dydaktycznymi. Aby zrealizować nowy
program kształcenia, jak zakładano, w grupach 2-3 osobowych na szóstym roku studiów Uczelnia musiałaby zatrudnić 528 pracowników na samym kierunku lekarskim, co skutkowałoby wypłatą ponad 52 mln zł rocznie z tytułu wynagrodzeń nowozatrudnionych.
Biorąc pod uwagę rozważania o stażu podyplomowym mam nadzieję, że nie oczekujecie Państwo, iż decyzje o zatrudnieniu będę
podejmował pochopnie. Niestety na zmiany w standardach kształcenia, wynikające z zakładanej wcześniej likwidacji stażu, Ministerstwo Zdrowia nie przewidziało wzrostu dotacji. Dopiero w tym roku, który jest IV rokiem nauczania według nowego programu resort
zdrowia z rezerwy celowej budżetu państwa przyznał nam dodatkowo zaledwie 238 tys. zł.
W ostatnich kilku miesiącach działalność dydaktyczna Uniwersytetu była przedmiotem kontroli systemowej przeprowadzonej w uczelniach medycznych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jej wyniki były dla nas korzystne, potwierdzając, że udokumentowanie przebiegu
procesu dydaktycznego jest dla organów kontrolnych i dokonywanej oceny kluczowe. Trudno nawet zliczyć tomy dokumentów, które
Wydziały, Dział ds. Studiów i Studentów oraz inne jednostki administracji obsługujące dydaktykę, zobowiązane były przedstawić zespołowi kontrolującemu. Począwszy od szczegółowych programów, planów i rozliczeń pensum, kalkulacji kosztów usług dydaktycznych, a wszystko to potwierdzone właściwymi uchwałami Senatu, Rad Wydziałów, zarządzeniami i innymi wymaganymi dokumentami.
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Program działań na lata 2016-2020
Sporządzanie szeregu dokumentów, zestawień, statystyk itd. przez Dziekanaty na wniosek administracji w trakcie roku akademickiego znalazło uzasadnienie podczas szeregu wyjaśnień składanych kontrolerom NIK tak przez Dziekanów, jak i przeze mnie. Potwierdziło się, że precyzja liczenia każdej godziny dydaktycznej, prowadzenia harmonogramów itd. nie jest wyłącznie wymogiem Administracji Uczelni, ale i instytucji kontrolujących.
Zapewne część spraw załatwianych w formie pisemnej można by rozwiązać poprzez zastosowanie nowości elektronicznych, w tym
np. wdrożenia podpisu elektronicznego, zwłaszcza w procesie rekrutacji. Niemniej podpis w tej formie wymagany jest zarówno
po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Planujemy aby kandydaci na studia, którzy w przyszłym roku skorzystają z tego rozwiązania wnosili niższą opłatę rekrutacyjną, co może będzie stanowiło dla nich zachętę do uzyskania podpisu elektronicznego. Ażeby Państwu ułatwić poruszanie się w gąszczu dokumentacji, z determinacją będę dążył do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego wszystkie jednostki Uczelni.
Szanowni Państwo,
Szkoły wyższe, przy swej specyfice, mają cechy typowe dla każdej organizacji. Strategia i taktyka zarządzania, przychody, koszty,
budżet, promocja, zasoby ludzkie, efektywność, to zagadnienia, które dotyczą ich w takim samym stopniu jak firm czy korporacji.
Dlatego wymagają od osób zarządzających wszechstronnych umiejętności.
Podsumowując czteroletni okres zarządzania mogę śmiało powiedzieć, że to dzięki Państwa zaangażowaniu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach istnieje wysokiej jakości warsztat pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Będę zaszczycony jeżeli
powierzycie mi Państwo dalsze zarządzanie Uczelnią.

KOMUNIKAT Nr 15
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uprzejmie informuję, że JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza
na spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Auli A-3
im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.
W trakcie spotkania przedstawiony zostanie program działań Uczelni na lata 2016-2020, prezentowany przez JM Rektora podczas grudniowych posiedzeń wszystkich Rad
Wydziałów Uczelni.
Uprzejmie proszę aby ewentualne pytania do Kandydata przesyłać na adres mailowy
pytaniawybory@sum.edu.pl z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego w terminie od 21 grudnia
do 31 grudnia 2015 r. godz. 11.00.
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
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Komunikat nr 16
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zakończyły się wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z wszystkich grup
społeczności akademickiej.
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów liczy 629 osób, w tym:
- wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani (stan na dzień 16.12.2015 r. - 347),
- nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi w liczbie 121,
- studenci i doktoranci w liczbie 129,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w liczbie 32,
co jest zgodne z podjętą w dniu 22.10.2015 r. Uchwałą Nr 7/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Komunikat nr 17
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Szanowni Państwo Elektorzy,
w związku z zakończonymi wyborami do UKE przypominam, że wybory na Rektora i Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędą się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 900 w Auli A-3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.
Urządzenia do głosowania wydawane będą w w/w miejscu w dniu wyborów od godz. 8.00.
Mając na uwadze dużą liczbę (629) Elektorów – celem zapewnienia sprawnej organizacji zebrania wyborczego – uprzejmie proszę o
przybycie o godz. 8.00.
Informację dotyczącą usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów i jej przyczyny należy
kierować w formie pisemnej na adres UKW: wybory@sum.edu.pl, najpóźniej do dnia 13 stycznia 2016 r. do godz. 14.00.

Z poważaniem
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
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Spotkanie wigilijne
18 grudnia 2015 r. w klubie Eskulap w Katowicach-Ligocie odbyło się spotkanie wigilijne przedstawicieli organizacji studenckich SUM z władzami Uczelni.
Na zaproszenie JM Rektora na spotkanie przybyli przedstawiciele Samorządu
Studenckiego, Studenckiego Towarzystwa Naukowego i innych organizacji
studenckich działających w SUM, a także studenci przebywający w Polsce
w ramach wymiany studenckiej Erasmus+ oraz przedstawiciele English
Division. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan
Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekani i Prodziekani
Wydziałów SUM, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr hab. n. o zdr. Ryszard Plinta, Kurator STN SUM w Katowicach prof. dr hab.
n. med. Katarzyna Mizia-Stec oraz przedstawiciele Działu ds. Studiów i Studentów oraz Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz przełamania się tradycyjnym
opłatkiem.

Charytatywna Gala „Miś pod szpitalną choinkę”
Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, w gmachu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na uroczystej Gali Świątecznej spotykają się ludzie dobrej woli. Ludzie o wielkim
sercu, którym los chorych dzieci nie jest obojętny. Tegoroczna gala odbyła się 9 grudnia. W auli
im. prof. Zahorskiego zgromadzili się przedstawicie władz i pracownicy Uczelni, m.in. JM Rektor
SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik,
Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. Damian Czyżewski,
prof. Jan Zejda — Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta —
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Prodziekani WNOZ — dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot
i dr hab. Lesław Niebrój, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
dr hab. Zenon Czuba, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr hab. Ryszard
Plinta, a także przedstawiciele studentów. Swoją obecnością zaszczycił Galę również Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, który w imieniu władz miasta przekazał na aukcję podarunek.
Jak co roku nie zawiedli także pracownicy uczelni przekazując na aukcję wiele pięknych przedmiotów. Charytatywna Gala Świąteczna odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu „Miś pod
szpitalną choinkę”, który jest realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland od 2002 roku. W grudniu oddziały pediatryczne śląskich szpitali odwiedza
święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami — studenci medycyny w strojach aniołów, diabłów, elfów
i skrzatów przynoszą dzieciom nie tylko prezenty —pluszowe maskotki, zabawki i słodycze, ale też
namiastkę Świąt.

Mikołaj 2015 w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach
Dzięki współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, święty
Mikołaj dotarł na Ceglaną z workiem pełnym prezentów! W radiowozie znalazło
się także miejsce dla mikołajkowych pomocników: Sznupka oraz smoka Hilarego.
Dla najmłodszych pacjentów Oddziału Okulistyki Dziecięcej st. asp. Dorota Nakonieczna przygotowała prelekcję dotyczącą m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zaprezentowali swój nowoczesny sprzęt, a każde dziecko mogło
przyjrzeć się z bliska wyposażeniu funkcjonariuszy.
Z kolei na dzieci, które przybyły wraz z opiekunami do Poradni Okulistycznej,
czekali studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Martyna
Saternus, Adrianna Korzystka i Ewelina Tobiczyk z Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Marta Hajduga i Tomasz Chmiela z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko–Dentystycznym w Zabrzu, którzy przygotowali wspólne gry i zabawy, a także pokazy artystyczne.

Str. 19

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

15 lat Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz PolskoFrancuskie Sympozjum Chirurgia Barku

W dniu 4 grudnia 2015 r. odbyły się w Sali Konferencyjnej Hotelu „Angelo” w Katowicach uroczystości związane z Jubileuszem
15-lecia powstania Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polsko-Francuskie Sympozjum „Polish Shoulder Club Meeting”.
Władze Uczelni, Wydziału Lekarskiego w Katowicach i SPSK Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof.
Leszka Gieca reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Poza wybitnymi autorytetami z Paryża, Saint
Jean i Marsylii, w spotkaniu uczestniczyli m.in. profesorowie: Szymon Dragan z Wrocławia, Julian Dutka z Krakowa, Stanisław
Pomianowski z Warszawy, Sławomir Snela z Rzeszowa, Jerzy Okrajni, Krzysztof Ficek i Jacek Durmała z Katowic. Wykład wprowadzający, poświęcony historii oraz dokonaniom jednostki, wygłosił prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, kierownik Katedry i Kliniki.
Obchodom towarzyszyły bardzo miła i życzliwa atmosfera oraz wzruszające przemowy zaproszonych Gości. Podczas sympozjum
poświęconemu chirurgii barku wykładowcy zaprezentowali niezwykle wartościowe i ciekawe referaty, które z pewnością przyczynią
się do rozpropagowania problemów związanych ze stawem ramiennym w Polsce. Wspomnieć należy o gorącej dyskusji i wymianie
doświadczeń. Konferencja ta miała zarówno wymiar międzynarodowy, jak i międzypokoleniowy. W wydarzeniu tym uczestniczyli
ordynatorzy większości oddziałów ortopedyczno-traumatologicznych woj. śląskiego, lekarze specjaliści, lekarze w trakcie specjalizacji, studenci koła naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii oraz rehabilitanci i pielęgniarki.
/Damian Kusz
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM/
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Relacja z konferencji „PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY”

Fundacja ISKIERKA wraz ze Śląską Izbą Lekarską zorganizowała
14 listopada 2015 roku w Katowicach międzynarodową konferencję 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.
Konferencja poświęcona była najnowszym badaniom oraz odkryciom w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i adresowana była do lekarzy tej specjalizacji. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, których było nam niezmiernie miło
gościć.
Otwarcie konferencji zapoczątkowała doc. Urszula GrzybowskaChlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne — Oddział Śląski), dr Marek Potempa (Śląska Izba Lekarska), prof. Tomasz
Szczepański( kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM) i prezes fundacji Jolanta CzernickaSiwecka. Następnie wystąpił prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet
w Debreczynie, Węgry) przedstawiając wykład “Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci — węgierskie doświadczenia oraz
„Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem”. Kolejna prezentacja
należała do prof. Tomasza Szczepańskiego: „Leczenie stanów
przeciążenia żelazem u dzieci — nowoczesna strategia”.
Drugą sesję konferencji zapoczątkował prof. Jan Stary (Katedra
Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital
Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska) z wykładem
„Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”,
a po nim prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) przedstawiając tematykę „Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002”. Po tych wystąpieniach nadszedł
czas na przekaz prof. Andreasa E Kulozika (Katedra Onkologii,
Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) „T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych
w praktyce klinicznej”.
Konferencję zwieńczyła prezentacja Jolanty Czernickiej-Siweckiej
(prezes Fundacji ISKIERKA): „Nowoczesne wsparcie dla dzieci
z chorobami nowotworowymi”.
W ramach działalności statutowej Fundacja od lat organizuje
konferencje i seminaria naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych, jak również

prowadzi szkolenia dla personelu medycznego i akcje profilaktyczne oraz dba o dostęp do wiedzy z zakresu najnowszych badań i form leczenia dzieci z chorobą nowotworową
Od 2009 roku finansuje badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci
z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii
przepływowej”, to projekt którego głównym wykonawcą jest prof.
dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S Szyszko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej, zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego
monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do
badań w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą
białaczką limfoblastyczną i kilkunastu pacjentów po wznowie
choroby. Także praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells
in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: How different
are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana
najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015.
Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) 2015.
Wszystkie sesje były dostępne w języku angielskim i polskim.
Wykłady gości zagranicznych były tłumaczone symultaniczne na
język polski. Za udział w konferencji były przyznawane punkty
edukacyjne.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas i ochotę, żeby zaprezentować i poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych badań oraz odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem
osób w niej uczestniczących. Zarówno goście prowadzący wykłady, jak i uczestnicy wystawili nam „szóstkę” za wysoki poziom
merytoryczny oraz organizacyjny. Jednocześnie dziękujemy partnerom, firmom farmaceutycznym, wolontariuszom z Kopalni
Wolontariatu i wszystkim osobom zaangażowanym za sprawienie, że to spotkanie było dla wszystkich po prostu dobrym działaniem.
/mat. prasowe Fundacja ISKIERKA/
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Z innego poziomu do kobiecości

26 listopada br. w auli im. prof. Witolda Zahorskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z innego poziomu….” organizowane corocznie przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM. W tym roku tematem była kobiecość, a zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęły niezwykłe
kobiety:
BEATA JAŁOCHA
Fizjoterapeutka, instruktorka fitness. Jej historią żyła cała Polska. W 2013 r., w drodze do pacjentki spadł na nią samobójca. Beata
ma przerwany rdzeń kręgowy, przed nią dalsza długotrwała rehabilitacja. Pomimo tych tragicznych wydarzeń nie poddała się. Żyje
aktywnie, rok po wypadku skoczyła ze spadochronem, dwa lata po spróbowała lotu szybowcem – obecnie jest w trakcie kursu
szybowcowego.
KATARZYNA KOZIOŁ
Miss Polski na Wózku 2015.
Ma 20 lat, rok temu uległa wypadkowi, po którym może się poruszać tylko na wózku inwalidzkim (ma uszkodzony kręgosłup w odcinku
piersiowym). Nie poddała się — dostała się na studia ekonomiczne, zdecydowała się na kurs prawa jazdy, codziennie się rehabilituje.
Do udziału w konkursie skłoniła ją pasja sprzed wypadku, czyli modeling.
JOANNA MENDAK
Polska niepełnosprawna (niedowidząca) pływaczka. Wielokrotna medalistka letnich igrzysk paraolimpijskich i mistrzostw świata.
Karierę sportową zaczynała w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym "Olimpijczyk" w Suwałkach, następnie w Starcie
Białystok.
HANNA PASTERNY
Obecnie pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
w Rybniku. Jest też społeczną asystentką europosła prof. Jerzego Buzka. Wcześniej uczyła francuskiego w szkole podstawowej, prowadziła zajęcia logopedyczne w przedszkolu z niewidomymi dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Czasami uczy brajla i prowadzi szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Angażuje się w wolontariat. Niedawno odkryła nordic walking dla niewidomych.
ANNA WANDZEL
Psycholog i trenerka. Dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Absolwentka
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2008 konsultantka ds. studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Śląskim. Konsultantka
Senatu RP podczas prac nad zmianami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Prowadziła szkolenia z zakresu psychologii pracy, asertywności , zarządzania sobą w czasie, efektywnych metod rekrutacji oraz szeroko pojętej niepełnosprawności.
Spotkanie otworzyła Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik. Moderatorką dyskusji była
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Panie opowiadały o swoim życiu, osiągnieciach
i marzeniach.
Spotkanie zakończyło się niezwykłym koncertem — na scenie wystąpiła Monika Kuszyńska, która zaśpiewała swoje największe przeboje oraz opowiedziała o swoich obawach i doświadczeniach, jakie towarzyszyły jej po wypadku.
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Dzień Otwarty na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym 20 listopada
br. Dniu Otwartym Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Tegoroczny program przygotowany przez pracowników
i studentów WNoZ prezentował się wyjątkowo bogato. Warsztaty i wykłady odbywały się na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
w Centrum Dydaktycznym WNoZ, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w obiekcie sportowym Zakładu Adaptowanej
Aktywności Fizycznej i Sportu oraz w Zakładzie Propedeutyki
Pielęgniarstwa przy ul. Francuskiej 20/24 w Katowicach.
Podczas Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani studiami na
kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia i coaching medyczny mieli okazję zapoznać się
z bogatą ofertą edukacyjną i uczestniczyć w zajęciach położniczych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych.
W programie znalazły się m.in.: porady zdrowotne, edukacja
i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania depresji, nowoczesne położnictwo, nowoczesne
metody obiektywnej diagnostyki fizjoterapeutycznej na przy-

kładzie kinezjologicznej analizy sił reakcji podłoża, trening
uważności, jako metoda radzenia sobie ze stresem dnia codziennego, sport osób niepełnosprawnych, badania fizykalne,
osłuchiwanie klatki piersiowej, samobadanie piersi, prezentacja fantomów do nauki wstrzyknięć podskórnych, śródskórnych, domięśniowych, cewnikowania pacjenta, fantomu reanimacyjnego osoby dorosłej i dziecka oraz ekspozycja dawnego
sprzętu medycznego.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się „skafander geriatryczny”, dzięki któremu można było sprawdzić, z jakimi dolegliwościami borykają się na co dzień osoby starsze.
Pokazy, warsztaty i wykłady były skierowane przede wszystkim
do młodzieży zainteresowanej podjęciem w przyszłości studiów
na kierunkach prowadzonych przez Wydział. Była to doskonała
okazja by zapoznać się z ofertą edukacyjną, osiągnięciami
naukowymi studentów i pracowników, wysłuchać wykładów
z zakresu działalności Wydziału, a także zdobyć cenne informacje o perspektywach zatrudnienia absolwentów.
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Nagrody JM Rektora

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 7 grudnia 2015 r. w Zabrzu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu i Wydziału Zdrowia Publicznego
w Bytomiu.

4 grudnia br., w Ministerstwie Zdrowia odbyły się spotkanie, którego celem było omówienie kwestii związanych z przywróceniem
stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Podczas
spotkania Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski
oraz Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab.
n. med. Jerzy Wojnar.

15 grudnia br. w Katowicach-Ligocie JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki wręczył nagrody za
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach.

XXX Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego
im. Adama Graczyńskiego

Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych
Uniwersytetu Śląskiego
17 grudnia 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych,
w którym uczestniczył prorektor ds. Nauki SUM prof. dr
hab. n. med. Jan Duława. Centrum powstało na terenie
kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie i stanowi
II etap tworzenia kompleksowego przedsięwzięcia pn. Kampus Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Inauguracja akcji „Pola Nadziei”
27 lipca 2015 r. na Placu Kwiatowym przy katowickim rynku
odbyła się uroczysta inauguracja akcji Pola Nadziei zorganizowana przez Hospicjum św. Franciszka, podczas której zasadzono żonkile. Pola Nadziei to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek
żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane
w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii Pola Nadziei jest nie
tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. W uroczystości
wzięła udział Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk.

W dniu 11 grudnia 2015, w Biurowcu Stalexportu Autostrada
S.A. w Katowicach wręczono stypendia XXX edycji Śląskiego
Funduszu Stypendialnego. 15 studentów, w tym dwoje studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymało z rąk przewodniczącego Rady Fundacji Zygmunta Łukaszczyka stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.
W uroczystości uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i Studentów
SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik. Fundusz
powstał w styczniu 2001 roku z inicjatywy senatora Adama Graczyńskiego, a zasilany jest przez śląskie firmy, przedsiębiorstwa
i osoby prywatne.
/źródło: http://www.sfs.katowice.pl/

Dziecięca Orkiestra Onkologiczna znów zagrała!
28 listopada w Teatrze Rozrywki odbył się jedyny w roku koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej — czyli podopiecznych śląskich ośrodków onkologicznych
i ich rodzin oraz personelu medycznego, grających na instrumentach perkusyjnych razem ze znakomitymi artystami i chórem.

foto: Marta Chrobak/Archiwum Fundacji ISKIERKA

Razem z podopiecznymi Fundacji Iskierka, ramię w ramię, pierwszy raz
na scenie zaśpiewał Chór Konstruktorów Jutra, czyli pracownicy Grupy Kapitałowej Kopex i Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, w ramach projektu społecznej
odpowiedzialności biznesu. DZIECIĘCA ORKIESTRA ONKOLOGICZNA tworzy się
i koncertuje raz w roku. Wydała już trzy profesjonalne płyty (m.in. z Natalią Kukulską, Miką Urbaniak, Me Myself And I, Renatą Przemyk, Arturem Andrusem,
Raz Dwa Trzy). Gościła też na kultowej liście przebojów radiowej „Trójki”. Koncert ISKIERKI to moc, zabawa, radość i spotkanie różnych światów. Na jednej
scenie, ramię w ramię występują mali i duzi, amatorzy i profesjonaliści. Koncert
honorowym patronatem objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, a władze SUM podczas koncertu reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
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Śląska Jesień Elektrokardiologiczna
W dniach 25-27 listopada 2015 r.
w Katowicach pod Patronatem JM
Rektora SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego odbyła
się ogólnopolska konferencja Śląska Jesień Elektrokardiologiczna.
Konferencja zorganizowana przez
Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM wraz ze swoją bazą, Oddziałem Elektrokardiologii SPSK nr 7 GCM SUM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu i Fundacją Elektrokardiologia-Ochojec wspierającą Oddział, była kontynuacją wieloletniej tradycji Jesiennych
Warsztatów Resynchronizacyjnych. Władze SUM reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik.
Eksperci ze wszystkich wiodących w kraju ośrodków elektrokardiologicznych dyskutowali o problemach i możliwościach
elektrokardiologii, która poprzez stymulację serca resynchronizującą skutecznie poszerzyła swoje działania, jako jedna
z najskuteczniejszych form terapii niewydolności serca.
Zaprezentowano szerokie spektrum diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca oraz metody optymalizacji terapii resynchronizującej. Jednym z wiodących tematów
były powikłania elektroterapii, w szczególności narastający
problem usuwania elektrod wewnątrzsercowych. Po raz pierwszy w tym roku omówiono problemy zaburzeń oddychania
w czasie snu jako czynnika ryzyka nagłej śmierci sercowej,
rozwoju niewydolności serca i przyczyny niepowodzeń ablacji
migotania przedsionków.
W programie Konferencji znalazła się sesja dedykowana pielęgniarkom i technikom medycznym. Głównymi tematami były
zasady ochrony radiologicznej w pracowni elektroterapii i edukacja pacjentów poddanych zabiegom elektroterapii.

X Jubileuszowe Polskie Dni Naczyniowe powikłania naczyniowe w chorobie
nowotworowej
21 listopada br. w Katowicach po raz dziesiąty odbyły się
Polskie Dni Naczyniowe, tym razem obejmujące problematykę powikłań naczyniowych w onkologii. Organizatorami
byli: dr hab. n. med. Damian Ziaja, mgr Mariola Sznapka,
Joanna Klimek i zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Udział
w Konferencji wziął m.in. Prorektor ds. Klinicznych dr hab.
n. med. Damian Czyżewski.
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15. Katowickie Seminarium: Postępy
w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
W dniach 26-28 listopada 2015 roku w Katowicach odbyło
się 15. Katowickie Seminarium: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. To coroczne spotkanie przeznaczone
głównie dla lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy medycyny
rodzinnej, nefrologów, kardiologów i hipertensjologów.
Głównym celem Seminarium było omówienie najbardziej
aktualnych i ważnych z praktycznego punktu widzenia
zagadnień z zakresu nefrologii i nadciśnienia tętniczego.
Organizatorem był zespół pracowników Katedry i Kliniki
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod przewodnictwem kierownika Katedry prof. dr. hab. n. med. Andrzeja
Więcka. W otwarciu seminarium uczestniczył Prorektor ds.
Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

V Ogólnopolska Studencka Konferencja
Okulistyczna
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna odbyła się 11 grudnia 2015 roku w Uniwersyteckim Centrum
Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Tematyka spotkania
objęła zagadnienia z zakresu diagnostyki, leczenia oraz
rehabilitacji narządu wzroku. Wykład inauguracyjny
pt.:"Zastosowanie kliniczne Optycznej Koherentnej Tomografii Przedniego Odcinka" wygłosiła prof. dr hab. n. med.
Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry i Kliniki
Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Patronaty nad V Ogólnopolską Studencką Konferencją Okulistyczną objęli: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Kliniki Okulistyki Katedry
Okulistyki WLK SUM prof. Ewa Mrukwa-Kominek oraz Prezydent Miasta Katowice.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Studentów Medycyny Laboratoryjnej
5 grudnia 2015 r. w kampusie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki" pod hasłem:
„Diagnostyka laboratoryjna — kopalnia wiedzy
o człowieku” Organizowana przez Śląską Medycynę Laboratoryjną Konferencja dedykowana była przede wszystkim
studentom kierunku analityka medyczna z całego kraju,
dla których stała się doskonałą okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, ale również świetną zabawą i okazją do poznania studentów z innych miast Polski.
W otwarciu Konferencji uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk.
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TERMIN ZGŁOSZEŃ
PRZEDŁUŻONY
DO 5 STYCZNIA 2015 R.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Dni wolne od pracy w okresie świątecznym
Informujemy, iż JM Rektor, uwzględniając określone Zarządzeniami: Nr 60/2015 oraz Nr 61/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 wakacje zimowe dla studentów i doktorantów SUM obejmujące dzień 24
grudnia 2015 r. ustalił ten dzień wolnym od pracy dla pracowników Uczelni.
Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych
od pracy w roku 2015 dzień 28 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy.

Ubezpieczenia NNW dla studentów

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zawartej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a firmą brokerską Nord
Parter Sp. z o.o., umowy, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubezpieczenie się na
korzystnych warunkach od następstw niebezpiecznych wypadków.

40% składki zainkasowanej przez Firmę PZU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia NNW studentów SUM w Katowicach, zostanie przeznaczona na rzecz Samorządu Studenckiego oraz organizacji studenckich, a także stowarzyszeń zrzeszających studentów,
o których mowa w art. 204 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym

Najważniejsze informacje:
Ubezpieczyciel – PZU S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa: od 01.10.2015r. do 30.09.2016r - warunkiem jest opłacenie składki w terminie do 31.12.2015r.
Składka: 40,00 zł
Suma ubezpieczenia: 26 000,00 zł
Po 31.12.2015r. możliwość opłaty składki doraźnej – ochrona od dnia następnego po zapłaceniu składki;
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia poszczególnych limitów dla świadczeń, widnieje w Karcie Produktu
oraz w Ogólnych Warunkach Umowy, które dostępne są w Wydziałowych Samorządach Studenckich oraz na stronie sum.edu.pl
Ubezpieczenia są realizowane przez Wydziałowe Samorządy Studenckie:
Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu - Paweł Pęcak - 693 303 524 pawel.pecak@med.sum.edu.pl lub Paulina Nowak 792
638 385 pe.nowak@o2.pl
Wydział Lekarski w Katowicach – Michał Smoleński – 509 051 814 michalsmolenski@interia.pl
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – Michał Kaszuba 787 653 007 minio.kas@interia.pl
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach – Zuzanna Sołtysiak 698 153 413 zuzannasoltysiakk@gmail.com; Grzegorz Marsik 668
807 864 marsikgrzegorz@wp.pl; Agata Grzyb 883 614 875 grzyb-agata@wp.pl; Julia Parka 726 102 550 parkajulia@gmail.com
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu – Krzysztof Skorupa 604 168 709 kris.skorupa@gmail.com

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

