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14 stycznia 2016 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyły się wybory na
Rektora i Prorektorów Uczelni. W wyniku głosowania Rektorem na kadencję 2016-2020 został
wybrany ponownie prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Funkcję Prorektora ds. Studiów i Studentów będzie pełnić, podobnie jak w obecnej kadencji,
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, a Prorektorem ds. Klinicznych pozostanie nadal
dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Prorektorem ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego został wybrany obecny Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Stanowisko Prorektora ds. Nauki obejmie
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
W kadencji 2016-2020 do grona władz Uniwersytetu dołączy także Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni. Funkcję tę obejmie obecna Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
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Informacja z dnia 14.01.2016 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
o wynikach przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2016 r. wyborów
Łączna liczba Elektorów 630
Wymagane quorum 420
Wydanych mandatów 558

Na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 wybrany został:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
głosów za - 476
głosów przeciw - 49
głosów wstrzymujących - 30

Na funkcję Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
głosów za - 491
głosów przeciw - 35
głosów wstrzymujących - 23

Prorektor ds. studiów i studentów - prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
głosów za - 420
głosów przeciw - 99
głosów wstrzymujących - 32

Prorektor ds. klinicznych - dr hab. n. med. Damian Czyżewski
głosów za - 491
głosów przeciw - 36
głosów wstrzymujących - 24

Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego - prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka
głosów za - 442
głosów przeciw - 62
głosów wstrzymujących - 42

Prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
głosów za - 414
głosów przeciw - 91
głosów wstrzymujących - 45

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
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Ponad 27 milionów dla SUM na kolejne centra symulacji medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Zdrowia zapewnienie o uzyskaniu dofinasowania z funduszy
europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu „Centrum Symulacji
Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”.
Realizacja projektu pozwoli na powiększenie bazy SUM w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w budynku przy
Placu Dworcowym 3 w Zabrzu powstaną sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,
a w Katowicach przy ul. Medyków 12B dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Będą one wyposażone w najnowocześniejszy
sprzęt symulacyjny, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia.
W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne:
dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu:



Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):



blok operacyjny,



2 sale intensywnej terapii,



sala szpitalnego oddziału ratunkowego,



symulator karetki,



sala porodowa,



6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.



Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW):



2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych,



sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych — BLS,



pracownia nauki umiejętności technicznych.



Sale Nauki
(SNUS):



2 pracownie interdyscyplinarne (stomatologia).

Umiejętności

Stomatologicznych.

dla Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:



Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):



sala porodowa,



sala pielęgniarska wysokiej wierności,



pomieszczenie kontrolne.



Pozostałe Sale Dydaktyczne:



sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,



sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.

Sale, które powstaną w Katowicach i Zabrzu, zostaną wyposażone w sumie w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta
oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii wyposażonych w 54
unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.
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Ponad 27 milionów dla SUM na kolejne centra symulacji medycznej
W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy SUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby
liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym
kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Powyższe działania umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne
o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów w/w kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności
inwazyjnych.
W ramach działań „miękkich”, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia, planuje się przeznaczenie kwoty blisko 6 mln
PLN realizację następujących zadań:
■ rozwój współpracy międzyuczelnianej w ramach sieci Centrów Symulacji Medycznych
■ stworzenie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych.
■ podniesienie kompetencji kadry nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników SUM poprzez szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów medycznych, prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, z zakresu resuscytacji krążeniowooddechowej i funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej,
■ wdrożenie egzaminów typu OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny — Objective Structured Clinical Examination)
oraz wdrożenie programu standaryzowanego pacjenta do ćwiczeń i egzaminów OSCE;
■ organizację przez SUM ogólnopolskich zawodów symulacyjnych w 2017 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 27 241 300,17 PLN w tym:
wartość wyposażenia

16 006 987,98 PLN

wartość adaptacji budynków

3 061 922,14 PLN

wartość działań miękkich

5 695 908,22 PLN

Dodatkowo, na remont i adaptację budynków przy Placu Dworcowym w Zabrzu i Medyków 12b w Katowicach, Uczelnia ze środków
własnych przeznaczy 9 760 122,86 zł.

Nowe patenty SUM
Urząd Patentowy RP zatwierdził dwa wynalazki, których autorami są pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach:
Zamek ortodontyczny — wynalazek dr. n. med. Arkadiusza
Dziedzica, adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM i prof. dr hab. n. med. Marty Tanasiewicz — kierownika Zakładu.
Przedmiotem wynalazku jest modułowy zamek ortodontyczny, który może być stosowany do korekty klinicznej profilu
łuku zębowego, usprawniając korektę pozycji obróconego
dośrodkowo lub odśrodkowo zęba poprzez dynamiczne
dopasowanie poziome pozycji zamka. Dwuczęściowy zamek
ortodontyczny ma postać modułowej konstrukcji, z usytuowanym w niej poziomym slotem dla łuku ortodontycznego,
która charakteryzuje się tym, że posiada przesuwany na niej
moduł mocujący łuk ortodontyczny z zagłębieniem dla występu prowadzącego na powierzchni wewnętrznej. Możliwość przesuwania modułu umożliwia dopasowywanie położenia poziomego zamka w zależności od przypadku klinicznego. Zamek pozwala na standardowe umiejscowienie jego
podstawy w osi długiej zęba z możliwością przesunięcia
ruchomego modułu w kierunku bliższym lub dalszym od osi

długiej, w zależności od wymaganej korekty ortodontycznej. Zaletą
rozwiązania jest dynamiczna zmiana położenia slotu z aktywowanym łukiem ortodontycznym korygującym położenie zęba, która
może być dostosowana zmiennie, w zależności od etapu leczenia
ortodontycznego bez konieczności odcementowania zamka od
powierzchni zęba. Zamek o takiej konstrukcji jest zamkiem uniwersalnym i można go zastosować w każdym przypadku ortodontycznym, dając możliwość ułatwionej korekty, dopasowując położenie
zamka do aktualnej pozycji zęba i zastosowania odpowiedniego dla
danego etapu łuku ortodontycznego. Możliwość wielokrotnego
przesuwania zamka w pewnym zakresie ułatwia poprawne ustawienie zębów eliminując potrzebę korzystania z zakotwień specjalnych, wyciągów, elementów rotujących.
Drugi z wynalazków to „Nowe pochodne chino[3,2-b]benzo-[1,4]
tiazyny, sposoby ich wytwarzania, zastosowanie do przygotowywania leków oraz zawierające je kompozycje farmaceutyczne i sposoby ich trzymywania”, którego twórcami są pracownicy Katedry
i Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: prof. dr hab. n. chem. Krystian Pluta, dr n. farm. Małgorzata Jeleń, dr n. farm. Beata MorakMłodawska oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN prof. dr hab. Michał Zimecki, dr Jolanta Artym i mgr inż. Maja
Kocięba. Przedmiotem wynalazku są nowe fenotiazyny z grupy
chinobenzotiazyn.
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Nagroda Prix Galien 2015 za podłoże do hodowli skóry „Polycell”
Projekt „Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka” POLYCELL
został nagrodzony w konkursie PRIX GALIEN POLSKA 2015 w kategorii „Innowacyjne odkrycie naukowe”. Badania te są wynikiem
współpracy kilku zespołów interdyscyplinarnych, w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiotem projektu,
którego liderem jest Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, były podłoża oparte na termoczułych polimerach. Dotychczas stosowane metody oddzielania komórek od podłoża hodowlanego nie pozwalają na otrzymanie
ciągłego arkusza komórek. Dzięki unikalnym właściwościom termoczułej warstwy, na której hodowane są komórki, możliwe jest oddzielenie ich nieuszkodzonych arkuszy od podłoża poprzez niewielkie obniżenie temperatury. Zastosowanie termoczułych podłoży do
hodowli komórek własnych pacjenta wspomoże leczenie oparzeń i trudno gojących się ran.
Konkurs Prix Galien jest organizowany od 45 lat, a jego twórcą był francuski farmaceuta, Roland Mehl. Obecnie konkurs odbywa się
w 17 krajach, w Polsce od roku 2012.

Pracownicy SUM wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie
i ochronie zdrowia
Już po raz trzynasty „Puls Medycyny” ogłosił Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia. Drugie miejsce - jako jedna z najbardziej wpływowych
postaci w polskiej ochronie zdrowia - zajął prof. Marian Zembala, były Minister Zdrowia, kierownik Katedry i ordynator
Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM.
Poza prof. Marianem Zembalą na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia znalazły się trzy związane ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym:



prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
Wydziału Lekarskiego w Katowicach (miejsce 38.)



dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki, były Wiceminister Zdrowia, wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (miejsce 42.)



prof. dr hab. med. Witold Lukas, były kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM (miejsce 66.).

Z kolei na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie miejsce siódme zajął prof. dr hab. n. med. Michał Tendera,
były kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Na dalszych miejscach uplasowali się :



prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego ( miejsce 18.)



prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM (miejsce
45.)



prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń
Kardiometabolicznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Śląskim Centrum
Chorób Serca (miejsce 52.)



prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, była rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, była przewodnicząca Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (miejsce 61)



prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła , kierownik Kliniki Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM (miejsce 93.)
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Pracownicy SUM wyróżnieni Laurami Umiejętności i Kompetencji
W sobotę 16 stycznia br., w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się XXIV Gala
Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach, podczas której zostały wręczone podziękowania w kilkunastu kategoriach dla ponad 60 wybitnych osób oraz wyróżniających się organizacji.
Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji uhonorowany został prof. dr hab. n.
med. Aleksander R. Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM.
Laureatami Platynowych Laurów w kategorii Medycyna i Inżynieria Medyczna zostali:
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe — kierownik Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ziaja —
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji wyróżniony został prof. dr hab. n. med. Jan
Zejda, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, kierownik Katedry i Zakładu Epidemiologii WLK SUM.
Laury Umiejętności i Kompetencji to coroczne wydarzenie, podczas którego — w wyrazie wdzięczności — wręczane są statuetki
w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Historia Laurów sięga roku 1992, kiedy działacze samorządu gospodarczego
skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą dziękowania ludziom nieprzeciętnym, wyróżniającym
się firmom, organizacjom i instytucjom, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej
restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich.

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta liderem zespołu ds. zdrowia Śląskiej Rady ds. Seniorów
22 stycznia br., odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów
w skład której weszła Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Rada została powołana w grudniu minionego roku i zasiada w niej dwadzieścia osób reprezentujących wszystkie
subregiony województwa śląskiego.
W trakcie pierwszego posiedzenia Śląska Rada ds. Seniorów powołała cztery tematyczne zespoły zadaniowe, które zajmą się wypracowywaniem stanowisk i opinii w kwestiach dotyczących najstarszych mieszkańców województwa. W każdym zespole wskazany został lider, który będzie kierował jej pracami. Liderem zespołu ds. zdrowia została prof. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców, podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa.

Nowe powołania do Narodowej Rady Rehabilitacji i Narodowej Rady Reumatologii przy
Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory
Reicher
Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Piotr Bednarski powołał prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Kucharza, kierownika Katedry i Kliniki
Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
w poczet członków Narodowej Rady Reumatologii przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie. Powołanie do Narodowej Rady Rehabilitacji otrzymał dr hab. n. med. Dariusz
Jastrzębski z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.
Do Rady Naukowej Instytutu należą także: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król — kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz dr hab. med. Andrzej Bożek z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
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Prof. Maciej Misiołek wyróżniony godnością Amicus Rhinologiae Polonicae
W dniach 27-28 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się coroczna, międzynarodowa konferencja RhinoFORUM organizowana przez Stowarzyszenie
Rynologia Polska, Klinikę Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz sekcję Rynologiczną Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Podczas wieczoru autorskiego głównego organizatora — prof. dr hab. n. med.
Antoniego Krzeskiego wręczono nagrody Amicus Rhinologiae Polonicae
(Przyjaciel Rynologii Polskiej). Wśród ośmiu nagrodzonych osób znalazło się
dwóch przedstawicieli Polski, w tym prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek,
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry
i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej.
W konferencji wzięło udział ponad 700 uczestników. Wśród zaproszonych
gości znalazły się największe nazwiska w dziedzinie rynologii i rynochirurgii
z Europy i USA.

Nominacja profesorska dla dr hab. Piotra Ładzińskiego
26 stycznia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu
Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki
i sztuki. Tytułu naukowy profesora otrzymał dr hab. n. med. Piotr Ładziński, kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM.
Profesor jest specjalistą I stopnia z neurochirurgii oraz II stopnia z wyróżnieniem
z neurochirurgii i neurotraumatologii.
Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Piotra Ładzińskiego dotyczą zmienności
unaczynienia tętniczego kory mózgu; etiopatogenezy, diagnostyki i chirurgicznego
leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz zapobiegania następstwom przebytego
krwotoku podpajęczynówkowego; zmienności unaczynienia tętniczego rdzenia kręgowego, a także leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych i naczyniowych podstawy czaszki.
Źródło: Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska

Prof. Przemysława Jarosz-Chobot członkiem Zespołu ds. oceny epidemiologii cukrzycy
w Polsce i jakości statystyki publicznej w tym zakresie.
Uchwałą Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk,
20 stycznia br., prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot,
kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, kierownik Pododdziału Diabetologii Dziecięcej
w SPSK nr 6 Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana
Pawła II, została powołana w skład Zespołu zadaniowego ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej
w tym zakresie.
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„Annales Academie Medicae Silesiensis” z prawem nadawania artykułom
niepowtarzalnych numerów DOI
W październiku 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, jako wydawca „Annales Academie Medicae
Silesiensis”, podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Wydawców Literatury Naukowej — The Publishers
International Linking Association, Inc., organizacją zarządzającą bazą CrossRef, która rejestruje cyfrowe identyfikatory obiektów elektronicznych (digital object identifier —
DOI). Tym samym nasze uczelniane czasopismo naukowe
uzyskało prawo nadawana publikowanym w nim artykułom niepowtarzalnych numerów DOI. Indeksacją w CrossRef zostały objęte
prace zamieszczone na stronie www.annales.sum.edu.pl w 2015 r. Stanowi to dla „Annales” istotny krok w kierunku profesjonalizacji, odpowiadającej nowym wytycznym oceniania periodyków.
Identyfikator DOI jest narzędziem stosowanym już przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe, zwiększa dostępność
publikowanych artykułów i możliwość ich cytowania.
Jednocześnie w najnowszych ocenach eksperckich nasze czasopismo znacznie poprawiło swoją pozycję na: 8 pkt w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podwojenie wyniku poprzedniego) oraz 6,45 w punktacji Index Copernicus International
(poprzednio 5,46).

Dyplom dla SUM „za aktywne wsparcie Polsko-Ukraińskiego Programu Rozwoju i Szkolenia
dla Lekarzy z Ukrainy”.
5 lutego br., podczas wizyty grupy 16 ukraińskich studentów
medycyny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i Studentów odebrała dyplom Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy dla JM Rektora SUM prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego przyznany „za aktywne wsparcie PolskoUkraińskiego Programu Rozwoju i Szkolenia dla Lekarzy
z Ukrainy”.
Studenci, którzy gościli w Uczelni w ramach programu, odwiedzili
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Katedrę i Zakład
Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej. Pracownicy
Działu ds. Studiów i Studentów oraz Działu Karier Studenckich
i Promocji Uczelni zaprezentowali studentom ofertę edukacyjną
Wydziałów Uczelni oraz warunki i możliwości kontynuacji studiów
w SUM.
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Kolejni laureaci programu „Transformation.doc” odbyli staże na zagranicznych uczelniach

W wyniku wielomiesięcznej ogólnopolskiej rekrutacji do programu TransFormation.doc organizowanego w ramach projektu
systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.
„Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich
wynikami”, wśród 500 doktorantów i młodych naukowców,
którzy wzięli udział w kursach szkoleniowych organizowanych
w czołowych ośrodkach akademickich w krajach Europy Zachodniej i Północnej, a także w USA i w Kanadzie, znalazły się
dr n. med. Agnieszka McDowell oraz lek. dent. Agata Trzcionka
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu.
Celem kursu był przede wszystkim rozwój kompetencji miękkich oraz umiejętności współpracy z sektorem biznesowym. Szczególny
nacisk położono na umiejętność zarządzania projektami badawczymi oraz interdyscyplinarne planowanie własnych badań. Wyjazd
był zatem doskonałą okazją do wymiany doświadczeń — zarówno z kadrą tworzoną przez zagranicznych naukowców, jak i pomiędzy
uczestnikami kursu.
Obie Panie zrealizowały szkolenia w najlepszych ośrodkach akademickich z tzw. listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.
Pani dr n. med. Agnieszka McDowell odbyła szkolenie w Wageningen University & Research Centre, Wageningen , Holandia.
Pani lek. dent. Agata Trzcionka swoje szkolenie odbyła w Lund University, Lund, Szwecja.
Program jest częścią projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Projekt ten jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (POIG) 2007-2013.

Absolwentka SUM „Położną na medal”

Martyna Mączka, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została zwyciężczynią ogólnopolskiego
konkursu Położna na medal. Pani Martyna Mączka pracuje w Okręgowym
Szpitalu Kolejowym w Katowicach oraz w chorzowskiej przychodni.
W II edycji plebiscytu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Akademia Malucha Alantan, udział wzięły 233 położne.
Zakończona 31 grudnia ub. roku kampania „Położna na medal” — w ramach której przeprowadzono konkurs — ma na celu poszerzanie wiedzy
położnych na temat nowoczesnych standardów związanych z opieką okołoporodową, a także podnoszenie standardów pracy położnych w zgodzie
z oczekiwaniami pacjentów i przyjętymi wymaganiami środowiska. Intencją
pomysłodawców i partnerów merytorycznych inicjatywy jest również szeroka, społeczna promocja wysokich kompetencji położnych ich doświadczenia zawodowego oraz odpowiedzialności związanej z pracą wykonywaną
na co dzień przez polskie położne.
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IV miejsce dla SUM na Turnieju Wiedzy Dietetycznej Nutriada 2015
13-14 listopada 2015 r. w Krakowie odbył się Turniej Wiedzy
Dietetycznej NUTRIADA 2015 organizowany przez kierunek
dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum oraz Koło Naukowe Dietetyki przy Klinice
Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM.
W turnieju wzięło udział 13 drużyn z ośrodków akademickich
z całego kraju. Kierunek dietetyka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM reprezentowała drużyna w składzie:
Aleksandra Resiak, Helena Nowak, Natalia Włodarczyk, pod
opieką mgr Jagody Rydelek, która zajęła IV miejsce.

Sukcesy studentów SUM na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów
Medycyny Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki"
5 grudnia 2015 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów
Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki", która tym razem
odbywała się pod hasłem: "Diagnostyka laboratoryjna — kopalnia wiedzy o człowieku".
W dwóch sesjach oceniono i wyłoniono zwycięzców.
W sesji prac badawczych III miejsce zajęła Paulina Borzdziłowska, a w sesji prac poglądowych I miejsce zajęła Dominika Brzezina, II miejsce — Katarzyna Pajor, Anna Piper,
Monika Pyc, Barbara Łasut, a III miejsce — Tomasz Zawiła, Krystian Jakubczak, Michał
Kania.
Wszyscy wyróżnieni są studentami Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM.

Sukces studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, w składzie: Łukasz Nowak, Maciej Bedryło, Agnieszka
Dulska, Katarzyna Dubielak, Ewa Olszańska zajęli drugie miejsce na odbywającym się w dniach 11-12 grudnia 2015 r. 2nd
Lublin International Medical Congress for Students and Young
Doctors, w panelu: General Surgery, za pracę
pt. “Histomorhometric parameters of ileum after ileal transposition in Zucker Lerp(fa) rats.”
Dodatkowo, Agnieszka Dulska zdobyła drugie miejsce za zdjęcie
zgłoszone do konkursu "Different Faces of Surgery" odbywającego się w ramach konferencji. Opiekunem Koła jest dr Tomasz
Sawczyn.
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Szpitale kliniczne SUM w czołówce „Rankingu Szpitali Publicznych 2016”
Trzy szpitale kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach znalazły się
w pierwszej dziesiątce w przygotowanym przez spółkę Magellan „Rankingu Szpitali
Publicznych 2016”, w którym oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności
aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ.
Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem.
Jednostki podzielono na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego
z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. Weryfikacji
danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 dokonała firma
doradcza Deloitte.
W kategorii szpitali „dużych”, z kontraktem powyżej 70 mln zł, czwarte miejsce zajął
SPSK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, na piątym uplasował się
SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła
II, a na ósmym SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im.
prof. Leszka Gieca. Wśród 93 ocenionych w tej kategorii szpitali znalazło się jeszcze
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach, zajmując 54 pozycję.

SPSK Nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Złotej Setce najlepszych
szpitali
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II uplasował się na 5. miejscu wśród najlepszych szpitali w województwie śląskim i na
47. miejscu w Złotej Setce najlepszych szpitali w kraju, w kategorii „Szpitale
zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne” w Rankingu Bezpieczny Szpital
2015.
Organizatorami rankingu są Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
i firma doradcza IDEA Trade. Szpital zdobył 814 punktów na 1000 możliwych.

Górnośląskie Centrum Medyczne laureatem konkursu Sukces Roku 2015.
W dniu 13 stycznia br. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas
uroczystej Gali, zostały wręczone statuetki i dyplomy laureatom konkursu Sukces Roku 2015.
Kapituła złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę
zdrowia: przedstawicieli władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związku pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych,
stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny, doceniła innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie i wykonywanie unikalnych procedur medycznych
przyznając wyróżnienie SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. L.Gieca w kategorii Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia: innowacyjny szpital.
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Spotkanie noworoczne z doktorantami
12 stycznia br. w Sali Senatu odbyło się spotkanie noworoczne władz
Uczelni z doktorantami SUM. Organizatorami wydarzenia był Samorząd
Doktorantów, reprezentowany przez Przewodniczącego — mgr. Adama
Pudełko oraz przedstawicieli Rady Samorządu Doktorantów.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med.
Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska,
Dziekan i Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Jan Zejda oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek;
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym dr hab. n. med. Zenon Czuba, Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego dr
hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, kierownicy studiów podyplomowych, kierownik Działu ds. Studiów i Studentów Jolanta
Samborska-Kozak. Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń i rozmowy o planach na najbliższy rok.

Pink Lips Project
W dniu 28.01.2016 w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy członkowie Młodej Farmacji Sosnowiec
wsparli akcję IFMSA — Pink Lips Project. Studenci zachęcali Panie do regularnych badań i rozdawali ulotki informacyjne
o badaniach cytologicznych, seksualności kobiety oraz chorobie nowotworowej.
Akcję wsparli również: Pani Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab n. med Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab n. farm. Stanisław Boryczka oraz opiekun
Młodej Farmacji dr hab. n. farm. Paweł Olczyk.
[Zdjęcia: Mateusz Stajner]

Akcja Młodej Farmacji z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
23.01.2016 w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej studenci farmacji zrzeszeni w Zespole Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja Sosnowiec przeprowadzili akcję
prozdrowotną „Dzień Babci i Dziadka”, której celem było zwrócenie uwagi
na istotne znaczenie badań profilaktycznych w prewencji chorób wśród
seniorów.
W ramach akcji istniała możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
Ponadto przygotowano stanowisko dla dzieci, gdzie najmłodsi mogli stworzyć laurki dla babć i dziadków oraz zgłębić tajniki pracy farmaceuty. Akcja
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem klientów centrum handlowego, nie tylko wśród seniorów, ale także wśród osób z młodszych grup wiekowych.
Zdjęcia: Mateusz Stajner
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Analiza składu ciała, badania profilaktyczne, porady lekarskie, wykłady, a także możliwość międzypokoleniowej integracji —
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 21 stycznia br. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medyczny w Katowicach zaprosił seniorów i młodzież na spotkanie, którego celem było przybliżenie podstawowych
zasad zdrowego i aktywnego życia w starszym wieku, zwrócenie uwagi na mądrość i doświadczenie osób starszych, a także na
potrzebę wsparcia, pomocy i opieki nad osobami starszymi.
Seniorzy mogli skorzystać z podstawowych badań profilaktycznych, takich jak pomiar ciśnienia czy analiza składu ciała oraz
z porad kosmetologicznych.
Z myślą o młodzieży przygotowano też specjalną ścieżkę edukacyjną w ramach której młodzi ludzie mogli nauczyć się podstaw
opieki nad osobą starszą i obłożnie chorą oraz podstaw rehabilitacji ruchowej, a także przymierzyć specjalny „skafander geriatryczny” który składa się z elementów imitujących najczęstsze dolegliwości pojawiające się w starszym wieku. Dzięki temu mogli
przez chwilę poczuć się jak osoba po siedemdziesiątce i lepiej zrozumieć ograniczenia i problemy, z którymi na co dzień musi
zmagać się pokolenie ich dziadków.
Przygotowano także wykłady m.in. na temat tarczycy, medycyny estetycznej i dopalaczy. Nie zabrakło także tematu związanego
z bezpieczeństwem osób starszych, m.in. z oszustwami metodą „na wnuczka”— wykład przeprowadziła podinsp. Małgorzata
Biernacka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusze wyposażyli także każdego obecnego na spotkaniu seniora
w alarm osobisty, za pomocą którego w trudnej i niebezpiecznej sytuacji można zaalarmować o swoim niebezpieczeństwie.

Spotkanie noworoczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12 stycznia 2016 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM przy ul. Jedności
w Sosnowcu odbyło się spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy
WFzOML.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru Katedralnego „Lutnia” pod dyrekcją Ryszarda Młyńczaka.
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Konferencje z udziałem przedstawicieli Wydziału Zdrowia Publicznego
W dniach 25-27.11.2015 roku, reprezentanci Wydziału Zdrowia Publicznego
w Bytomiu SUM: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok — Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz pracownicy WZP SUM: dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała — Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), Członek Zarządu Głównego (PTZP), dr n. med.
Joanna Kobza — Sekretarz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Publicznego, Członek Komisji Rewizyjnej PTZP oraz dr n. med. Michał Skrzypek —
Skarbnik Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, wzięli
udział w dwóch istotnych wydarzeniach w dziedzinie zdrowia publicznego.
25-26.11.2015 roku Wrocławiu w hotelu Haston uczestniczyli w V Forum Know
Health – Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, którego tegorocznym tematem przewodnim były Innowacje technologiczne IT w medycynie — teraźniejszość i przyszłość. Część prezentowanych
sesji poświęcona została także międzynarodowym problemom zdrowia publicznego m.in.: Evidence Based Medicine oraz finansom —
potencjalnie największemu problemowi w opiece zdrowotnej w ostatnich 20 latach. Panelistami kongresu byli m.in.: Prof. Andrzej M.
Fal — Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Dr Wojciech Matusewicz — Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, Prof. John Middleton — UK Faculty of Public Health, Prof. Mirosław J. Wysocki — Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia
Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — PZH w Warszawie, Prof. Jarosław Fedorowski — Gubernator Polskiej Federacji Szpitali, Jarosław Maroszek — Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Filip Nowak — Dyrektor Oddziału Mazowieckiego NFZ.
Następnego dnia, 27.11.2015 w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, w ramach którego uczestnicy wysłuchali kilku interesujących wykładów oraz przeprowadzono panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, ekspertów polityki zdrowotnej.
/dr n. med. Joanna Kobza, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM/

Konferencja Naukowa „Young Women w ginekologii, endokrynologii, psychiatrii

W dniach 14-16 stycznia 2016 roku w Szczyrku odbyła się VIII Konferencja Naukowa „Young Women w ginekologii, endokrynologii,
psychiatrii i prawie” zorganizowana przez Sekcję Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz
sieć naukową — Forum naukowe: Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka, którego partnerami, obok Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, jest Uniwersytet w Białymstoku.
Konferencja była kontynuacją cyklicznych warsztatów i szkoleń dla lekarzy położników-ginekologów, położnych oraz studentów, organizowanych przez Sekcję Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej PTG. Przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego sympozjum była prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Tematyka konferencji obejmowała między innymi zagadnienia dotyczące: endokrynologii wieku rozwojowego, antykoncepcji młodocianych, PCOS, raka szyjki macicy u dziewcząt, ginekologii estetycznej, medycyny anty-aging, ultrasonografii, transkulturowości
w życiu codziennym lekarza praktyka, seksualności, edukacji seksualnej oraz zagrożeń prawnych w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
W ramach konferencji zostały zorganizowane również warsztaty dla położnych.
/ Agnieszka Drosdzol-Cop, Zakład Patologii Ciąży Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/
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KONFERENCJA „INDUSTRIADENT” Zabrze/Katowice 22-24.01.2016

W dniach 22-24 stycznia 2016 roku w Zabrzu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Industriadent”, na której swoje wykłady
prezentowali przedstawiciele środowiska stomatologicznego.
Spotkanie to umożliwiło studentom oraz młodym lekarzom zdobywanie wiedzy oraz dzielenie się osiągnięciami, które są niezbędne do poszerzania kwalifikacji dla dobra pacjentów. Na tegorocznej konferencji gościliśmy władze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach reprezentowane przez: Prorektora
ds. Klinicznych – dr. hab. n. med. Damiana Czyżewskiego reprezentującego Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego, który objął Konferencje
„INDUSTRIADENT” patronatem honorowym. Swą obecnością
ceremonię otwarcia zaszczycił także Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab.
n. med. Maciej Misiołek, który objął Konferencję patronatem
naukowym. Podczas ceremonii otwarcia powitaliśmy również
Panią Prezydent miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prodziekanów Wydziału: prof. dr. hab. n. med. Jacka Kasperskiego
i dr. hab. n. med. Zenona Czubę, przedstawicieli Izby Lekarskiej,
kierowników Katedr Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
innych Gości Honorowych Konferencji „INDUSTRIADENT”.
Organizatorami tegorocznej Konferencji był Oddział Zabrzański
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Na miejsce wykładów wybrano Dom Muzyki i Tańca. Jest to miejsce o charakterze zarówno kulturalnym, jak i rozrywkowym na Śląsku. Dla studentów i absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest
to także wyjątkowe miejsce, gdyż to właśnie tutaj co roku odbierane są dyplomy ukończenia studiów.
Sesje wykładowe rozpoczęło wystąpienie dr. n. med. Marcina
Aluchny pt. ”Znaczenie i adaptacja zabiegów higienicznych i profilaktycznych podczas wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego”. Regionalnym akcentem wystąpień była obecność
konferansjerki uzupełniającej kolejne zapowiedzi o szczyptę
śląskiej gwary. Kolejny wykład wygłoszony został przez dr. Dana
Herschbacha nt. „CEREC — Magia Jednej Wizyty” następnie dr n.
med. Anna Jodłowska zaprezentowała „Zaburzenia rozwojowe
zębów u dzieci po radio- i chemioterapii nowotworów”. Wykład
inauguracyjny wygłosił dr n. med. Rafał Wiench „Quo vadis periodontologio? — najnowsze trendy omówione na podstawie trudnych przypadków”. Kolejne wystąpienia wygłosili kolejno: lek.
dent. Maciej Michalak pt. „Zastosowanie autogennych metod
stymulacji procesu gojenia kości i tkanek miękkich” oraz dr n.
med. Michał Tarnawski pt. ”Cyfryzacja w ortodoncji.” W sesji
popołudniowej wykład wygłosił lek. dent. Jakub Munk nt.

„Planowania prac protetycznych oraz współpracy z technikiem”.
Kończąc cykl sesji wykładowych z przyjemnością wysłuchaliśmy
ostatniego wykładu dr. hab. n. med. Tadeusza Morawca, dr. n.
med. Patryka Kownackiego, dr. n. med. Rafała Roja pt. ”Sukces
w implantoprotetyce w świetle nowoczesnych rozwiązań klinicznych i diagnostycznych.” Ten sam trzyosobowy skład poszerzony
o lek. dent. Macieja Wrzoła ostatniego dnia konferencji poprowadził profesjonalne szkolenie z zakresu piezochirurgii. Podczas
dnia wykładowego zorganizowana została loteria fantowa we
współpracy ze sponsorami, której całkowity dochód został przekazany fundacji „Iskierka” na rzecz pomocy w walce 4-letniego
Oliwierka Garygi z nowotworem neuroblastoma.
Ostatni dzień konferencji poświęcony został warsztatom praktycznym. Uczestnicy mieli okazję zdobyć informację o praktycznych umiejętnościach z zakresu szycia chirurgicznego, piezochirurgii, cyfrowego planowania leczenia ortodontycznego, implantacji na materiale zwierzęcym oraz wielu innych szkoleń zaproponowanych przez Zabrzański Oddział PTSS. Goście z innych
regionów wyrażający chęć poznania lokalnych atrakcji mieli możliwość odwiedzenia podziemi kopalni Guido.
Studenci mieli również okazję uczestniczyć w dwóch imprezach
integracyjnych — pierwszej o tematyce karnawałowej zorganizowanej w Oku Miasta oraz drugiej w katowickim klubie Energy
2000.
Tegoroczny kongres przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów ponieważ liczba zarejestrowanych uczestników sięgała
aż 1000 — zarówno studentów, jak i lekarzy już praktykujących.
Kiedy emocje opadły, a z ust uczestników i wykładowców usłyszeliśmy wiele miłych słów, możemy z czystym sumieniem
stwierdzić, iż „INDUSTRIADENT” odniósł duży sukces, a Śląsk
został przez nas przedstawiony z jak najlepszej strony! Nie mamy wątpliwości, iż nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wysokiego poziomu w zakresie dydaktycznym i praktycznym gdyby nie
Śląski Uniwersytet Medyczny oraz władze Wydziału zabrzańskiego pod kierownictwem Dziekana prof. dr hab. n. med. Macieja
Misiołka. Jesteśmy dumni z naszej Uczelni, zaangażowania naszych wolontariuszy i mamy nadzieję na kolejne sukcesy współpracy PTSS i SUM. Ogromne podziękowania i wielkie ukłony
należą się władzom miasta Zabrze, a w szczególności Pani Prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik, która umożliwiła naszemu
oddziałowi przeprowadzenie Konferencji w Domu Muzyki i Tańca.
Prezentowane przez wielu przedstawicieli ośrodków akademickich i poruszane podczas konferencji zagadnienia były bardzo
zróżnicowane, co pozwoliło każdemu uczestnikowi znaleźć ciekawy dla siebie temat. Gorąco zapraszamy na kolejną Konferencję PTSS.
Daniel Molęcki, Natalia Stefanik
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii o. Zabrze
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"Transplantologia kliniczna” – drogowskaz postępowania i kompendium wiedzy
dla lekarzy"
Na polskim rynku wydawniczym do tej pory nie było żadnego nowego podręcznika dotyczącego przeszczepów narządowych, z którego mogliby korzystać lekarze. Dostępna od niedawna książka "Transplantologia kliniczna” —
drogowskaz postępowania i kompendium wiedzy dla lekarzy" zmienia ten
trend. To pierwsza taka publikacja od 11 lat.
Podręcznik opracowany przez najwybitniejszych polskich transplantologów
pod redakcją prof. Lecha Cierpki, kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM i prof. Magdaleny Durlik kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, to nowoczesne
kompendium wiedzy skierowane do lekarzy wielu specjalności związanych z przeszczepianiem narządów: chirurgów, nefrologów,
hematologów, pulmonologów, lekarzy chorób zakaźnych, kardiologów, kardiochirurgów, pediatrów i anestezjologów. Czytelnik znajdzie
w nim omówienie zagadnień przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, organizacji pobierania, przechowywania i alokacji narządów, rozpoznawania nieodwracalnego ustania czynności mózgu, immunologii transplantacyjnej, leczenia immunosupresyjnego, a także
problematyki zakażeń nowotworów, powikłań narządowych i zaburzeń metabolicznych po transplantacji.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Termedia. Podręcznik dostępny w sprzedaży na: www.termedia.pl

„Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce”
W listopadzie 2015 roku ukazała się książka „Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce”
pod redakcją Prof. dr hab. n.med. Marii Trusz-Gluzy i Prof. dr hab. n.med. Katarzyny Mizi-Stec.
Pozycja została przygotowana przy współudziale kardiologów, kardiochirurgów i anestezjologów
pracujących w SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca.
Głównymi Autorami są członkowie zespołu I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, który od lat zajmuje się leczeniem zaburzeń rytmu serca.
Z punktu widzenia lekarzy praktyków arytmologia jest trudną i często budzącą wątpliwości dziedziną kardiologii. Arytmologia to zarówno proste, ale wymagające doświadczenia problemy
rozwiązywane w warunkach praktyki ambulatoryjnej, jak i sytuacje bezpośredniego zagrożenia
życia wymagające szybkiego i skutecznego postępowania w warunkach szpitalnych. Przygotowana pozycja ma ułatwić podejmowanie właściwych decyzji lekarzom internistom, kardiologom
i lekarzom rodzinnym — dla tego szerokiego środowiska lekarskiego książka jest dedykowana.
Celem Autorów było opracowanie pozycji o walorach praktycznych. Z tego powodu znajdą
Państwo w książce liczne przykłady elektrokardiogramów, schematy postępowania, uwagi
podsumowujące po każdym z rozdziałów, jak również, opisy konkretnych przypadków klinicznych. To sprawiło, że książka liczy ponad 500 stron, ale wydanie jej w mniejszej objętości jest
po prostu niemożliwe. Wydawcą książki jest Medical Tribune Polska.
Autorzy mają nadzieję, że książka będzie traktowana, jako aktualne kompendium na temat
zaburzeń rytmu serca, uwzględnia wszystkie, również najnowsze, zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Liczymy na to, że książka „Zaburzenia rytmu serca w codziennej
praktyce” spotka się z Państwa zainteresowaniem i sprosta Państwa wymaganiom.
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Mizia-Stec
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Bal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ponad 160 gości bawiło się w sobotę, 30 stycznia 2016 r.
w Hotelu „Rezydencja” w Piekarach Śląskich na balu karnawałowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tegoroczny bal wspólnie z JM Rektorem SUM prof.
Przemysławem Jałowieckim zorganizował Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda.
Bal rozpoczął się o godz. 19.00 i trwał do białego rana.
JM Rektor i Pan Dziekan przywitali przybyłych gości życząc
wszystkim doskonałej zabawy. Wyśmienitą oprawę muzyczną zapewniła orkiestra koncertowo-rozrywkowa
„Darek Band”.

Spotkanie informacyjne na Politechnice
Śląskiej
3 lutego br., na Politechnice Śląskiej odbyło się spotkanie
informacyjne pt. „Wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych kluczem do uzyskania europejskiego logo HR — Excellence in Research”, w którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki
SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Spotkanie informacyjne
dotyczyło procedur, jakie należy dopełnić występując o nadanie
przez Komisję Europejską prestiżowego logo HR — Excellence
in Research przyznawanego instytucjom funkcjonującym
w zgodzie z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Posiadanie logo HR potwierdza zapewnianie dobrych i stabilnych
warunków pracy oferowanych przez jednostkę swoim pracownikom. Może także znacząco wpłynąć na rozpoznawalność instytucji na arenie międzynarodowej i na wskazywanie jej przez
zagranicznych badaczy jako przyjaznego miejsca w którym warto rozwijać karierę naukową, co z kolei wpływa na poniesienie
ilości punktów w ocenie parametrycznej.

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
11 stycznia 2016 r.— w 79. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni — społeczność Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto.
Uroczyste obchody rozpoczęły się krótkim koncertem Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie". Śląski Uniwersytet w Katowicach podczas uroczystości reprezentowała Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik

Reportaż z okazji 80-lecia NOSPR
7 lutego br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia odbył się koncert karnawałowy dla miasta Katowice, w którym wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Koncert karnawałowy dla Katowic

15 stycznia 2015 r., w sali kameralnej NOSPR odbyła się
premiera reportażu multimedialnego o 80 latach historii
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyła Prorektor ds. Studiów
i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik.

Spotkanie opłatkowe w Szpitalu
Miejskim w Sosnowcu
21 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego
w Sosnowcu, w którym uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2015 ROK
Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 i PIT-40 w ustawowym terminie do końca lutego 2016 r.
informujemy, że w dniach:
18 luty 2016 r. - 19 luty 2016 r. oraz 22 luty 2016 r. - 23 luty 2016 r.
w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będą do odbioru informacje o uzyskanych dochodach
oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. PIT-11 oraz PIT-40 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych.
Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych do dnia
02 maja roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).
Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2015 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili
w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą
do dnia 29 lutego 2016 r.

1% podatku dla dr. Daniela Sabata

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia rocznego na rzecz rehabilitacji
dr. Daniela Sabata — wykładowcy Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, opiekuna Koła Naukowego STN działającego przy Katedrze. Pan Doktor jest osobą
znaną
z bezinteresownej pomocy i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków oraz
niezmiernie oddaną służbie zdrowia.
Obecnie Pan dr Daniel Sabat przebywa w domu w stanie śpiączki mózgowej, z nadzieją na powrót do pracy i rodziny. Codziennie jest stymulowany i rehabilitowany.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Sabat, 5189
pomagają Państwo w jego trudnej drodze powrotu do zdrowia.
Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym:
Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
KRS: 0000270809
Więcej
informacji
na
stronie
Fundacji
Avalon:
http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/sabat_daniel.html?highlight=WyJzY
WJhdCJd
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SUM WARS 2016
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Zawodach Symulacyjnych „SUM WARS 2016”, które odbędą się 11 kwietnia 2016 r.
w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.
Wzorem lat poprzednich będą one polegać na rywalizacji między zespołami studentów w symulowanych scenariuszach klinicznych
z użyciem nowoczesnych symulatorów medycznych. Drużyna, która zajmie I miejsce będzie reprezentowała Uczelnię w Ogólnopolskich Grach Symulacyjnych.
Eliminacje w dniu 21.03.2015 r.
W przypadku zgłoszenia się do Zawodów, więcej niż trzech zespołów przeprowadzone zostaną eliminacje, które polegać będą na
rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ogólnomedycznej oraz wykonaniu wybranych zadań medycznych. Do Zawodów zostaną zakwalifikowane trzy najlepsze zespoły. Czas trwania eliminacji uzależniony jest od liczby zespołów, które zgłoszą się do rywalizacji.
Miejsce eliminacji i finału: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, Katowice - Ligota, ul. Medyków 8b.
Zgłoszenia do Zawodów w postaci wypełnionego formularza wg. wzoru należy wysyłać na adres email: pszokalski@sum.edu.pl
w razie pytań kontakt z biurem symulacji pod numerem tel.: 32 2088884,
Ważne terminy:
zgłoszenia do Zawodów – do 14.03.2016r.
eliminacje do Zawodów – 21.03.2016r. od godz. 13.00
finał Zawodów – 11.04.2016r. od godz. 11.30

Pliki do pobrania:
Regulamin zawodów
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+
Zgodnie z Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów,
słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+
Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 37/2015 z dnia 17.03.2015 r. Rektora SUM, Uczelniana
Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór na:
Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na
praktykę w roku akademickim 2015/2016Termin składania dokumentów
we właściwym dziekanacie:8.02.2016 – 16.03.2016
Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku
akademickim 2016/2017 Termin składania dokumentów we właściwym
dziekanacie: 8.02.2016 – 16.03.2016
Więcej informacji

ZAPOWIEDZI

ZAPOWIEDZI
XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii

Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii
Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki
Śląskiej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski, organizują

XVI Konferencję
Biomateriały i Mechanika
w Stomatologii
Ustroń 13.10. -16.10.2016

Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków
naukowych w zakresie:
• technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
• zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
• biomechaniki układu stomatognatycznego,
• oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
• biotechnologii materiałów
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie referatu z w/w tematyki.
Terminy:
Wstępne zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 31.03.2016 r. Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa i referatu
wraz z wytycznymi do opracowania publikacji zostaną przekazane w drugim komunikacie do 31.05.2016 r. Po akceptacji materiałów przez Komitet Naukowy Konferencji przewiduje się ich publikację w formie drukowanych streszczeń. Istnieje możliwość publikacji pełnej treści artykułów w uznanych czasopismach stomatologicznych. Prace wyróżnione zostaną rekomendowane do publikacji
w czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics (IF=0,979). Udział w Konferencji będzie udokumentowany certyfikatem
oraz punktami edukacyjnymi.
Czas, miejsce i koszt konferencji
Konferencja planowana jest w dniach od 13.10 do 16.10.2016 r. w Ustroniu, w hotelu Jaskółka.
Całkowity koszt udziału w Konferencji (obejmujący opłatę konferencyjną, wyżywienie, udział w uroczystej kolacji oraz zakwaterowanie) wynosi: w przypadku pokoju dwuosobowego 1100 zł, a jednoosobowego 1300 zł jeśli wpłata zostanie uiszczona do
30.06.2016 r lub odpowiednio 1150zł lub 1350zł, jeśli wpłata zostanie dokonana po rzeczonym terminie.
Adres korespondencji:
Polskie Towarzystwo
Inżynierii Medycznej
41-807 Zabrze, ul Pl. N. Kroczka 9/1
tel./fax +32 282 79 17,tel.kom. 501-443-934
protstomkonferencja@sum.edu.pl.
Komitet naukowy
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski,
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski

ZAPOWIEDZI
4th International Seminar on Behavioral Methods
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza do udziału w międzynarodowej
konferencji: „4th International Seminar on Behavioral Methods”,
która odbędzie się w Katowicach i Wiśle 8-10 września 2016. Konferencja będzie dotyczyła metod behawioralnych stosowanych
w badaniach ludzi i zwierząt.
Mamy nadzieję, iż grono zagranicznych prelegentów będących ekspertami w swych dziedzinach zachęci Państwa do udziału.
Bliższe informacje wraz programem konferencji znajdują się pod adresem internetowym:
http://behavioral-methods.pl/page/12/invitation/
Dr hab. n. med. Jarosław-Jerzy Barski, Kierownik Centrum Medycyny Doświadczalnej

Zapraszamy do Zabrza, na II edycję organizowanej w dniach 18-19 marca br. w Zabrzu (Hotel Diament) międzynarodowej konferencji
MedTrends — Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia.
Celem organizowanej już po raz drugi konferencji MedTrends jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora
nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat
wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Spotkanie służyć ma także lepszej integracji środowisk, nawiązywaniu wielosektorowej współpracy w zakresie innowacyjnych projektów.
Tematyka tegorocznego spotkania poświęcona będzie e-zdrowiu (m.in. celom i zadaniom regionalnych platform e-zdrowia) oraz innowacjom w diagnostyce, terapii i rehabilitacji onkologicznej, neurologicznej i kardiologicznej. Wśród gorących tematów nie zabraknie również zagadnień związanych z medycyną personalizowaną i diagnostyką molekularną, nowoczesną e-edukacją oraz drukiem 3D.
Ważnym punktem programu będą także warsztaty start-up, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, przy wsparciu Forum Młodych Przedsiębiorców oraz Business Link Poland. Tradycyjnym już i bardzo oczekiwanym przez uczestników i młodych przedsiębiorców wydarzeniem będzie sesja TOP TRENDS — konkurs na najlepszy start up związany z ochroną zdrowia.
Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia — uruchomione w 2011 roku
w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowobadawczych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań na
rzecz rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną i nanomedycyną oraz bioinżynierią do gospodarki.
Współorganizatorami spotkania są Urząd Miasta Zabrze oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany
w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent miasta Zabrze, prof. Przemysław Jałowiecki,
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prof. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej.
Szczegółowe informacje na temat programu naukowego, wykładowców, koncepcji konferencji dostępne są na stronie:
www.medtrends.pl

ODESZLI OD NAS
prof. zw. dr hab. n. med. Adam Cekański
4 stycznia 2016 r. zmarł prof. zw. dr hab. n. med. Adam Cekański wybitny lekarz ginekolog,
położnik i endokrynolog, emerytowany Kierownik IV Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego w latach 19821987, odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, odznaką „Za wzorową pracę w służbie
zdrowia”, Wawrzynem Lekarskim.
Pożegnaliśmy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym.

prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Bożena Hager- Małecka
9 lutego 2016 r. zmarła prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Bożena Hager- Małecka emerytowany Kierownik Katedry Pediatrii i Kliniki Ogólnopediatrycznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Doktor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
wybitny uczony uznany w kraju i za granicą, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni i regionu w zakresie
pediatrii, w latach 1975-1981 Prorektor ds. Klinicznych oraz Prorektor ds. Rozwoju Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w latach 1976-1989 posłanka na Sejm RP, członek wielu instytucji i organizacji
naukowych.
W uznaniu zasług uhonorowana została m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim Kawalerskim
OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”, Odznaką „Zasłużony
Lekarz PRL”, „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Wawrzynem Lekarskim.
Pozostanie dla nas wzorem oddanego dydaktyka, zawsze służącego swoją wiedzą i doświadczeniem
młodym pracownikom naukowym.

prof. dr hab. n. o kult. fiz. dr n. med. Janusz Nowotny
11 lutego 2016 r. zmarł prof. dr hab. n. o kult. fiz. dr n. med. Janusz Nowotny emerytowany Kierownik Katedry Fizjoterapii i Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem XXVlecia Towarzystwa Walki z Kalectwem, trzykrotnie nagrodą Ministra — Przewodniczącego
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

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

