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Wyniki wyborów na funkcje Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 02.03.2016 r. wybrane zostały
Władze Dziekańskie na kadencję 2016-2020:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu:
Dziekan - prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. n. med. Alicja Grzanka
Prodziekan – prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk
Prodziekan – prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
Wydział Lekarski w Katowicach:
Dziekan - prof. dr. hab. Jan E. Zejda
Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
Prodziekan - prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
Prodziekan - prof. dr hab. n. med. Marek Waluga
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:
Dziekan - prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Prodziekan - dr hab. n. tech. Danuta Wiechuła
Prodziekan - dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:
Dziekan - prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
Prodziekan - dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prodziekan - dr hab. n. med. Michał Holecki
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu:
Dziekan - dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Niedworok
Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. med. Jerzy Jochem
Prodziekan - dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektorzy Uczelni
składają serdeczne gratulacje nowo wybranym Władzom Dziekańskim.
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Prof. Michał Tendera w gronie najbardziej wpływowych umysłów naukowych świata

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wszołek
prof. dr hab. n. med. Michał Tendera

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego znalazł się w gronie najbardziej wpływowych umysłów naukowych świata, wg listy „The World's Most
Influential Scientific Minds 2015”, opublikowanej przez organizację Thomson Reuters. Najnowsza lista jest wynikiem analizy ponad
120 tysięcy najczęściej cytowanych prac z lat 2003-2013.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy sukcesu! Cieszymy się, że należy Pan do naszej społeczności akademickiej.
Gratulujemy także wymienionemu w zestawieniu prof. dr. hab. n. med. Zbigniewowi Wszołkowi, absolwentowi i doctorowi honoris
causa naszej Uczelni, który jest światowej sławy autorytetem w zakresie badań genetycznych w przypadkach rodzinnego
występowania choroby Parkinsona i pracuje w Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych.
W sumie na liście znalazło się dziewięciu polskich naukowców, w tym sześciu lekarzy. Obok prof. dr. hab. n. med. Michała Tendery
i prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Wszołka są to: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj (ordynator Oddziału Klinicznego Kardiologii,
Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP Szpitala Grochowskiego w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (Kierownik Kliniki
Kardiologii Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu) oraz związani z ośrodkiem McMaster University Hamilton
w Kanadzie: dr n. med. Jan Brożek oraz prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

„Najlepsi z najlepszych!” – studenci SUM laureatami konkursu MNiSW
Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa i Michał Janerka — studenci działający w Kole
Naukowym przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM, którego opiekunem jest dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk — zostali laureatami konkursu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych!".
Ministerstwo przyznało finansowanie w kwocie 148 tys. zł na zgłoszony projekt pod
tytułem: "Ocena przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i poziomu wiedzy na temat
zasad prawidłowego żywienia wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych na terenie województwa śląskiego i opolskiego".
„Najlepsi z najlepszych!” to kontynuacja programu „Generacja Przyszłości”.
Studenci — indywidualnie lub w zespołach — którzy otrzymają dofinansowanie,
mogą przeznaczyć je na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakupu
materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.
Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła 42 najlepsze projekty, w tym 6 projektów z pięciu Uczelni Medycznych
tj. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Konkurs finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój.
Gratulujemy naszym Studentom i wszystkim nagrodzonym!
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Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM nominowane do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach uzyskało nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności
2016 w kategorii „Innowacje w medycynie”.
Nominacja jest związana
z uczestnictwem CMD SUM
w programie
STRATEGMED II. Centrum, w ramach konsorcjum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
będzie uczestniczyło w projekcie „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu
zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów
na wspomaganiu serca” o akronimie RH ROT. Projekt finansowany jest przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED.
Jego budżet wynosi 27 mln zł.
Pomysłodawcą Polskiej Nagrody Innowacyjności jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne
oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje
zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Akredytacja stanu Nowy Jork przedłużona na kolejne 7 lat
Departament stanu Nowy Jork przedłużył akredytację Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach na kolejne 7 lat.
Jej posiadanie umożliwia studentom SUM odbywanie rotacji klinicznych i rezydentur w szpitalach amerykańskich w stanie
Nowy Jork. Przedłużenie akredytacji nastąpiło w wyniku pozytywnej oceny członków komisji, która wizytowała Uczelnię w dniach
12-17 kwietnia 2015 r. Podczas wizyty goście spotkali się m.in. z Władzami SUM, pracownikami i studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach, a także zapoznali się z programami nauczania i wyposażeniem jednostek Uczelni. Goście odwiedzili
również szpitale kliniczne SUM: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii oraz SPSK im. A. Mielęckiego, a także Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Kliniczna potęga na Śląsku - powstał jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce
1 marca 2016 r. dwa szpitale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii oraz SP Centralny Szpital Kliniczny
im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach połączyły się tworząc Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Do dyspozycji pacjentów jest ponad 600 łóżek oraz, co
najważniejsze, pełny zakres świadczeń medycznych: od kompleksowej diagnostyki poprzez poradnie specjalistyczne oraz pełnoprofilowe leczenie szpitalne. To
dobra wiadomość dla pacjentów zmagających z najcięższymi schorzeniami, w tym
chorych onkologicznie, którzy będą mogli liczyć na kompleksowe wsparcie bardzo
szerokiego grona wybitnych specjalistów. Doskonale sprawdza się
to w przypadku walki z chorobami rzadkimi jak np. nowotwory neuroendokrynne i
pozwala, by w jednym miejscu i czasie skupić: endokrynologów, gastroenterologów, chirurgów, radiologów, onkologów, patomorfologów oraz specjalistów medycyny nuklearnej, którzy zdecydują o najlepszej dla pacjenta ścieżce leczenia.
W szpitalu przy ulicy Medyków zaprezentowano także Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, który przeszedł kompleksową modernizację. Był to pierwszy
zakrojony na tak szeroką skalę remont przeprowadzony w tej placówce od prawie
ćwierć wieku. Zmieniło się wszystko: od wyposażenia sal chorych( ich liczba zwiększyła się do dziesięciu), po wnętrza i sale dydaktyczne dla studentów. Przedsięwzięcie pochłonęło ponad trzy miliony zł. „Praca w takich warunkach, z wykorzystaniem sprzętu, który jest wyjątkowy w skali kraju, to jak podróż w czasie i przestrzeni do miejsca, w którym króluje zupełnie nowa jakość. ” — podkreśla
dr Izabela Duda, która pełni obowiązki ordynatora oddziału.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżniony Srebrnym Medalem 30-lecia KAMSOFT
16 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się jubileusz 30-lecia firmy
KAMSOFT SA, podczas którego wręczono okolicznościowe
medale.
Śląski Uniwersytet Medyczny został wyróżniony Srebrnym
Medalem 30-lecia KAMSOFT w podziękowaniu za dotychczasową współpracę m.in. w zakresie szkolenia przyszłych
farmaceutów, którzy w ramach zajęć praktycznych w aptece
szkoleniowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej SUM od 9 lat korzystają z przekazanego przez KAMSOFT w formie darowizny
najnowocześniejszego oprogramowania aptecznego umożliwiającego przyswojenie stosowanych w aptekach programów niezbędnych w pracy farmaceuty.
SUM reprezentowali: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, która w imieniu władz Uczelni odebrała dyplom i medal.

Uroczysta Promocja Doktorska na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
W dniu 18 marca 2016 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności
8 odbyła się Promocja Doktorska. W uroczystości udział wzięli:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. farm. Stanisław
Boryczka, Promotorzy, Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Promowani i ich
bliscy.
Dyplom wręczono 21 doktorom i 2 doktorom habilitowanym.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:



Dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk



Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

Sukces studentek Studenckiego Koła Naukowego Medigenet
Barbara Łasut i Małgorzata Poręba — studentki IV roku biotechnologii medycznej
i członkinie Studenckiego Koła Naukowego Medigenet działającego przy
Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu zdobyły nagrodę za najlepszą pracę
w sesji "Choroby cywilizacyjne" odbywającej się w ramach VIII Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie w dniach 12-13 marca 2016 r.
Studentki zaprezentowały pracę pt. „Ocena potencjału leczniczego bajkaliny
w terapii glejaka postaciowego”.
Gratulujemy!
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Sukcesy studentów i studentek SUM podczas Akademickich Mistrzostw Polski
Podczas odbywających się w dniach 28 lutego - 3 marca br.
w Zakopanem Akademickich Mistrzostw Polski w narciarstwie
alpejskim reprezentacja studentek SUM zdobyła 10. miejsce
w klasyfikacji generalnej i pierwsze wśród uczelni medycznych.
Reprezentacja mężczyzn zajęła 17. miejsce w klasyfikacji
generalnej, co dało drugą pozycję wśród uczelni medycznych.
Indywidualnie w slalomie gigancie, w klasyfikacji medycznej,
2. miejsce zajął Piotr Fuchs, a 3. Łukasz Martosz.
Od 3 do 5 marca odbywały się również Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie, w których studentki SUM zajęły
w klasyfikacji generalnej 12. miejsce, najwyższe ze wszystkich
uczelni medycznych. Indywidualnie Anna Błaszkiewicz zajęła
2., a Anna Bulwicka 3. miejsce wśród "medyków".
Gratulujemy osiągniętych wyników !

Siatkarskie złoto i srebro dla SILESII
W ogólnopolskim, siatkarskim świecie lekarskim powstała
"nowa siła" jaką jest drużyna siatkówki mężczyzn SILESIA. Jest
to odpowiedź na wieloletnie sukcesy istniejącej wciąż drużyny
Okręgowej Izby Lekarskiej Katowice, która osiągnęła już wszystkie możliwe laury i kolory medali zarówno na Mistrzostwach
Polski Lekarzy jak i na Igrzyskach Lekarzy. Sukcesy doprowadziły do rozwinięcia tej dyscypliny i jej rozpropagowania wśród Młodych Medyków naszej OIL. Jednak rywalizacja sportowa i dalszy
rozwój wymaga nowych wyzwań i ożywienia całego środowiska
sportowego w wymiarze ogólnopolskim.
Drużyna SILESIA narodziła się z końcem 2014 r., jednocząc na
parkiecie doświadczonych Lekarzy oraz Młodych Adeptów zawodu z terenów Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Śląska Opolskiego. Inauguracją były XV Mistrzostwa
Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej w Wieluniu
(27-28.03.2015r.), gdzie drużyna zdobyła srebrny medal.
Jako "czarny koń" Mistrzostw, SILESIA — bez straty seta — wygrała wszystkie mecze fazy grupowej, pokonując Białystok, Łódź
(Gospodarzy Mistrzostw), Centrum Onkologii Mińsk, Gdańsk, Lublin. W meczu półfinałowym SILESIA pokonała drużynę Polonia
Medyczna Mińsk. Spotkanie finałowe okazało się meczem rewanżowym z Łodzią z fazy grupowej. Tym razem dwunastoosobowej
ekipie Gospodarzy siedmioosobowa drużyna SILESII uległa.
Kolejną okazją do walki o złoty krążek były Igrzyska Lekarskie we wrześniu 2015 r. w Zakopanem, gdzie SILESIA była już
bezkonkurencyjna i w pięknym stylu, w mocnym siedmioosobowym składzie, zdobyła ZŁOTY MEDAL.
Na Mistrzostwa Polski Lekarzy w 2016r. jedziemy już jako faworyci!

Z siatkarskim pozdrowieniem
Libero — dr n. med. Przemysław Rosak
Asystent Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM
w Katowicach
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Dzień Kobiet ze zdrowiem — akcja społeczna Wydziału Nauk o Zdrowiu
6 marca br. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizowano Dzień Kobiet ze zdrowiem. Wśród zaproszonych gości były
m.in.: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Katowice Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
i zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach
Magdalena Biela.
Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem — w ciągu kilku
godzin Centrum Dydaktyczne WNoZ odwiedziło blisko tysiąc osób.
Panie chętnie korzystały z porad specjalistów m.in: ginekologa,
onkologa, kardiologa, kardiologa dziecięcego, seksuologa,
położnej, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka.
Mogły również wziąć udział w badaniach profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi.
Organizatorzy (Śląski Uniwersytet Medyczny i UM Katowice) zapewnili także szeroki wybór warsztatów dotyczących m.in. nauki
samobadania piersi, badania cytologicznego, oceny wad postawy u dzieci, higieny jamy ustnej i zębów, analizy parametrów: ciśnienia tętniczego krwi, glukozy we krwi, pomiaru tkanki tłuszczowej, oceny wskaźnika BMI, profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa,
oceny stanu psychicznego, wczesnego rozpoznawania depresji, technik relaksacji, aktywności fizycznej i wielu innych. Dla odprężenia Panie mogły skorzystać również z masażu, spróbować swoich umiejętności w wyplataniu torebek, projektowaniu własnej biżuterii oraz skonsultować się ze stylistą, wizażystą, kosmetyczką, stylistą fryzur i braffiterką.
Bogaty program akcji dopełniły interesujące wykłady m.in.: blaski i cienie bycia mamą noworodka, medycyna anti-aging , diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej i wiele innych.
Dla odwiedzających przygotowano także loterię fantową.

Dzień Kobiet w Sosnowcu
Studenci kierunku analityka medyczna reprezentujący organizację
studencką Śląska Medycyna Laboratoryjna, umilili słodkościami
8 marca wszystkim Paniom studiującym i pracującym na Wydziale
Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu.
„Nie potrafię sobie wyobrazić jak nudny byłby świat, jak pusty
i ponury bez kobiet. To Wy drogie Panie na co dzień obdarowujecie nas szczęściem, radością i uśmiechem, więc w tym wyjątkowym dla Was dniu, chcieliśmy zamienić się rolami i życzyć Wam
wszystkiego, co najlepsze” — powiedział Krystian Jakubczak
Prezes Zarządu Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej.
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Wykład prof. Umesha Deshmukha z Oklahoma Medical Research Foundation

16 marca br., na zaproszenie prof. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM oraz prof. Jana E. Zejdy, Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach, studenci oraz pracownicy naukowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieli
możliwość wysłuchania wykładu prof. Umesha Deshmukha z Oklahoma Medical Research Foundation pt. „Interaction between
innate and adaptive immunity in the pathogenesis of autoimmune disorders, Sjorgen’s syndrome”. Profesor Deshmukh odwiedził
naszą Uczelnię w ramach wymiany naukowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła Pani Patrycja Gołąb, koordynator programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta, która przedstawiła ofertę oraz warunki ubiegania się o stypendium Komisji.
Wizyta Profesora Deshmukha była również znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z działalnością
naukową SUM. Profesor odwiedził Katedrę i Zakład Biochemii oraz Katedrę Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach. Na zakończenie Prof. Deshmukh gościł także w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.

Spotkanie „Kobieta na 50-tkę z plusem” w SUM

16 marca 2016 w auli im. prof. Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane z myślą o kobietach po pięćdziesiątym roku życia. Uczestniczki powitał prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz — Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownik Uniwersytetu III Wieku prowadzonego przy Wydziale.
Główną częścią spotkania był wykład pt. „Kobieta na 50-tkę z plusem”, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta — Prorektor-elekt ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ
SUM. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. menopauzy, zalet bycia dojrzałą kobietą i zdrowia intymnego.
Dodatkowo, mgr Agnieszka Gabrylewska z Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu WNoZ przedstawiła przybyłym Paniom
korzyści wynikające z aktywności fizycznej oraz zachęciła do korzystania z bogatej oferty zajęć w klubie fitness Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Medykgym, przeznaczonych dla osób dojrzałych, które łączą cechy rehabilitacji i fitnessu oraz uwzględniają profilaktykę chorób wieku dojrzałego takich jak: osteoporoza, bóle kręgosłupa, choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe,
nadwaga, cukrzyca, choroby układu krążenia i inne.
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SUM na Targach Edukacyjnych w Opolu
W dniach 9-10 marca br. w Opolu odbyły się trzecie Targi
Edukacyjne Edu Opole. Wśród kilkudziesięciu uczelni z całej
Polski prezentował się również Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach.
Przedstawicielki Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni
— Alicja Podhajska i Kamila Miłoń — odpowiadały na liczne
pytania młodzieży odwiedzającej stoisko SUM oraz udzielały
wyczerpujących informacji na temat zasad rekrutacji i życia
studenckiego. Dla zainteresowanych studiami w naszej Uczelni
przygotowano również materiały informacyjne oraz gadżety
promocyjne.

Dzień Otwarty Wydziału Zdrowia Publicznego
17 marca Wydział Zdrowia Publicznego SUM zorganizował Dzień Otwarty, w którym wzięła udział młodzież z bytomskich szkół.
Uczniów powitała Dziekan Wydziału dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, a dr n. biol. Grzegorz Dziubanek z Katedry
i Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP przedstawił szczegółową ofertę edukacyjną Wydziału. Wykład pt. „Psychologia na talerzu”
wygłosiła mgr Agata Mitera z Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Medycznych WZP.
Dla młodzieży przygotowano liczne warsztaty i pokazy m.in. kuchni molekularnej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Można było zasięgnąć także porad dietetycznych, dowiedzieć się ile cukru znajduje się w popularnych produktach spożywczych,
skorzystać z pomiaru wagi ciała i tkanki tłuszczowej, czy poddać się próbie wysiłkowej. Uczniowie zapoznali się także z pracą
laboratorium zdrowia środowiskowego, wzięli udział w warsztatach dotyczących astmy i alergii, poznali zastosowanie technologii
informatycznych w biostatystyce oraz nauczyli się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.
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„Zapytaj farmaceutę... nadciśnienie tętnicze”

6 marca 2016 r. w Centrum Handlowym „Pogoria”
w Dąbrowie Górniczej Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja Sosnowiec
przeprowadziła akcję profilaktyczną „Zapytaj farmaceutę...
nadciśnienie tętnicze”.
Jest to ogólnopolski projekt, realizowany przez wszystkie
oddziały Młodej Farmacji. Celem akcji było kreowanie
świadomości społecznej w zakresie opieki, prewencji
i edukacji pacjenta na temat choroby nadciśnieniowej.
Celem opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym
jest bowiem nie tylko prawidłowo prowadzona farmakoterapia, ale także profilaktyka i odpowiednio wczesne wykrycie choroby, szczególnie u osób z grup ryzyka.
Podczas akcji można było dokonać pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej
oraz analizy składu ciała. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zagłębia — w ciągu 4 godzin
skorzystało z niej ok. 400 osób!
/Młoda Farmacja Sosnowiec/
Fot. Mateusz Stajner

Akcja „NFZ bliżej pacjenta” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
W ramach akcji „NFZ bliżej pacjenta” przedstawiciele
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia odwiedzili pięć Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego: Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach (12
stycznia), Wydział Lekarski w Katowicach (19 stycznia),
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu (20 stycznia), Wydział Zdrowia Publicznego
w Bytomiu (26 stycznia), Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (27
stycznia). Pracownicy Funduszu przybliżali studentom
i społeczności akademickiej zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, udzielaniem świadczeń opieki
zdrowotnej i programami profilaktycznymi.
Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dopytywali
m.in. o zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, opiekę
zdrowotną podczas nauki za granicą w kraju Unii Europejskiej. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się możliwość uzyskania danych dostępowych do Zintegrowanego
Informatora Pacjenta. Login i hasło do swojego konta
w ZIP pobrało kilkadziesiąt osób.
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„Patent” na patenty — wynalazki dr n. med. Arkadiusza Dziedzica
W ciągu czterech lat opatentował siedem wynalazków, jako jedyny stomatolog z Polski zakwalifikował się do prestiżowego programu Top 500 Innovators w ramach którego odbył trzymiesięczny staż w Uniwersytecie w Berkeley. Mimo tych niewątpliwych
sukcesów na polu naukowym dr n. med. Arkadiusz Dziedzic sam o sobie mówi, że jest przede wszystkim dentystą i na pierwszym
miejscu stawia swoich pacjentów.

Przyrząd do higieny jamy ustnej - wizualizacja

Dr n. med. Arkadiusz Dziedzic jest pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, kierowanych przez prof.
dr hab. n. med. Martę Tanasiewicz. To właśnie w trakcie codziennej pracy zrodziły się pomysły na niektóre wynalazki — ogranicznik
instrumentów endodontycznych czy zasobnik substancji półpłynnej — to patenty, których zadaniem jest ułatwienie pracy stomatologa.
Z kolei przyrząd do higieny jamy ustnej — wielokierunkowa szczotka do zębów — powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Zaletą tego wynalazku jest zredukowanie całkowitego czasu przeznaczonego na higienę jamy ustnej oraz ułatwione stosowanie
w przypadku ograniczonego rozwierania łuków zębowych. Na decyzję Urzędu Patentowego czeka jeszcze ósmy wynalazek: Uchwyt
pozycjonujący mikrotomografu komputerowego.
„ Nie znam „patentu” na patenty — mówi dr Arkadiusz Dziedzic — Na pewno trzeba mieć wyobraźnię, zdolność wizualizacji, ale przede
wszystkim liczy się pomysł. Jeśli przychodzi mi do głowy jakiś nowy projekt po prostu staram się go zrealizować do końca”.
Właśnie te cechy oraz łatwość we współpracy z innymi doceniła komisja kwalifikująca naukowców do programu Top 500 Innovators.
„Ciekawostką było to, że wśród osób oceniających kandydatów byli inni uczestnicy programu. Sprawdzali, czy pasujemy do profilu —
potrafimy współpracować z innymi i łatwo nawiązujemy kontakty. W końcu mieliśmy spędzić poza domem aż trzy miesiące” — wspomina
dr Dziedzic.
Wraz z 39 innymi uczestnikami trafił na staż w University of California,
Berkeley. „W skład zespołu wchodzili przedstawiciele wielu dziedzin, m.in.
biotechnolodzy, chemicy, biomechanicy, lekarze, osoby związane
z sektorem IT. Byłem w tej grupie jedynym dentystą.” — śmieje się wynalazca — Mieliśmy nauczyć się współpracować ze sobą. Nie miało znaczenia
jaką dziedzinę wiedzy reprezentuje każdy z nas. Celem programu był głównie rozwój kompetencji miękkich: umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach i zarządzania grupą czy zdolności kreatywnego myślenia.”
Uczestnicy programu mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm,
w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się
z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować
i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych. Wyjazd obejmował m.in. wykłady, ćwiczenia, pracę w grupach oraz
wizyty studyjne w takich korporacjach jak Cisco, Google czy McKensson.
Trzymiesięczny wyjazd pozwolił też na nawiązanie kontaktów pomiędzy
uczestnikami. „Do tej pory spotykamy się kilka razy w roku, niektórzy nawiązują współpracę, porównują swoje dokonania. Staż był wspaniałą przygodą. Wiele się nauczyłem, zwłaszcza w zakresie kompetencji miękkich” —
przyznaje naukowiec.

PATENTY:
1.

/Arkadiusz, Dziedzic, Dariusz Skaba/
2.

Ogranicznik instrumentów edodontycznych
/Arkadiusz, Dziedzic, Dariusz Skaba/

3.

Zasobnik substancji czynnej płynnej lub Ppłpłynnej
/ Arkadiusz Dziedzic/

4.

Zamek ortodontyczny
/Arkadiusz Dziedzic, Marta Tanasiewicz/

5.

Stabilizator pomiarowy mikrotomografu komputerowego
/ Arkadiusz Dziedzic, Marek Dochnalik /

6.

Pierścień uszczelniający wszczepu dentystycznego
/Arkadiusz Dziedzic ,Marta Tanasiewicz,
Tadeusz Morawiec , Iwona Niedzielska/

7.

Jednak prawdziwą i nieustającą pasją pozostaje wciąż rozwój zawodowy.
„Jestem dentystą — lubię to co robię, i nie chcę tego zmieniać. Mam przyziemne cele — jak najlepiej pomagać swoim pacjentom” — deklaruje
dr Dziedzic.

Przyrząd do higieny jamy ustnej

Znacznik do rejestracji profilu referencyjnego w procesie
łączenia przestrzennych obrazów rentgenowskich oraz
optycznych
/Arkadiusz Dziedzic, Marcin Bińkowski/

8.

Uchwyt pozycjonujący mikrotomografu komputerowego
(oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego)
/Arkadiusz Dziedzic/
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Naukowcy SUM zaangażowani w poszukiwanie nowych terapii neuroprotekcyjnych w jaskrze
Wyposażenie Katedry daje możliwość prowadzenia szerokiego
panelu badań doświadczalnych, jak również aktywnej współpracy z dwoma śląskimi klinicznymi ośrodkami okulistycznymi —
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego
(kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek),
Oddziałem Klinicznym Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM w Szpitalu Kolejowym w Katowicach (kierownik: prof. dr hab. n. med. Edward
Wylęgała) oraz z zagranicznymi ośrodkami badawczymi — m. in.
Uniwersytetem Wschodniej Finlandii, Uniwersytetem w Helsinkach oraz Królewskim Uniwersytetem w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. Wieloośrodkowa współpraca umożliwia stworzenie
swoistej sieci badawczej, dającej początek zarówno badaniom
eksperymentalnym jak i klinicznym dotyczących różnych aspektów diagnostyki, patogenezy i leczenia neuropatii jaskrowej,
jak również innych problemów okulistycznych.

W dniach 6-12 marca obchodzony jest Światowy Tydzień
Jaskry: Beat Invisible Glaucoma (Pokonaj niewidzialną jaskrę).
Jaskra definiowana jest jako grupa chorób neurodegeneracyjnych, których wspólną cechą jest neuropatia nerwu wzrokowego spowodowana uszkodzeniem i postępującym obumieraniem komórek zwojowych siatkówki, będących swoistym łącznikiem pomiędzy fotoreceptorami siatkówki a ośrodkami wzrokowymi w korze mózgowej. Efektem tego uszkodzenia są postępujące ubytki w polu widzenia prowadzące do całkowitej
i nieodwracalnej ślepoty.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała jaskrę za chorobę
społeczną, będącą główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty
na świecie. Jej bezobjawowy przebieg powoduje, że w chwili
rozpoznania jest już zwykle przyczyną znacznego upośledzenia
widzenia. „Podstępność” jaskry związana jest przede wszystkim z faktem, że wczesne stadia tej choroby są niezauważalne
i prowadzą do powolnej, postępującej utraty obwodowych części pola widzenia. Choroba zaczyna być dostrzegalna w chwili,
gdy zawężenie pola widzenia jest na tyle znaczne, że utrudnia
codzienne funkcjonowanie pacjentów.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach aktywnie uczestniczy w procesie poszukiwania możliwości nowych terapii neuroprotekcyjnych w jaskrze. Badania nad zastosowaniem eksperymentalnych terapii komórkowych w neuropatii jaskrowej
prowadzone są przez grupę badawczą, reprezentowaną przez
dr. n. med. Adriana Smędowskiego i dr n. med. Maritę Pietrucha-Dutczak, zatrudnionych w Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Prace badawcze
kierowane są przez prof. dr hab. n. med. Joannę LewinKowalik, Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań
Układu Nerwowego, specjalizującą się szczególnie w zagadnieniach neurobiologii regeneracyjnej. Katedra Fizjologii od wielu
lat prowadzi badania nad procesami neuroprotekcji i neuroregeneracji w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym.
Bogate doświadczenie w tym temacie zostało wykorzystane
w celu zainicjowania badań nad neuroregeneracją komórek
zwojowych siatkówki w przewlekłej neuropatii jaskrowej.

Szacuje się, że około 70 milionów osób na świecie cierpi z powodu jaskry, co stanowi około 1-2% światowej populacji (stan na
rok 2010). Rocznie przybywa około 7,5 mln nowych
zachorowań, a całkowita liczba chorych na jaskrę może
osiągnąć 76 milionów w 2020 i nawet 112 milionów w 2040
roku. Przyczyną znacznego wzrostu częstości występowania tej
choroby jest globalny proces starzenia się społeczeństwa oraz
choroby cywilizacyjne — przede wszystkim cukrzyca i choroby
sercowo-naczyniowe. Innymi populacyjnymi czynnikami ryzyka
są wady refrakcji (zarówno krótkowzroczność jak i nadwzroczność), rodzinne występowanie jaskry (szczególnie u rodzeństwa
i rodziców) oraz podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
W Polsce problem jaskry szacunkowo dotyczy około 700 tysięcy
osób, z czego przypuszcza się, że nawet połowa nie wie o swojej
chorobie, aczkolwiek dokładne dane epidemiologiczne nie są
znane. W populacji europejskiej, około 70% przypadków jaskry
jest związanych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
— najważniejszym, mierzalnym czynnikiem ryzyka. Różnorodne
terapie mające na celu obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
(farmakologicznie bądź chirurgicznie) powodują jedynie opóźnienie progresji choroby, nie chroniąc w wystarczającym stopniu
przed utratą wzroku. Na chwilę obecną brak jest skutecznych
terapii neuroprotekcyjnych, które można by zastosować
u pacjentów cierpiących na to schorzenie. Wciąż ważnym i aktualnym problemem jest więc poszukiwanie efektywnych sposobów umożliwiających zahamowanie obumierania komórek zwojowych siatkówki oraz pobudzenia ich do regeneracji.
/ dr n. med. Adrian Smędowski
Katedra i Zakład Fizjologii Wydział Lekarski w Katowicach SUM/
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Już blisko 40 dzieci zoperowano w Bytomiu w łonie matki
Już blisko 40 dzieci zostało zoperowanych w Polsce w łonie
matki. Jedyny w kraju ośrodek przeprowadzający obecnie takie
operacje to Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.
Wskazaniem do operowania dziecka w łonie matki jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową. W ocenie
bytomskich specjalistów, przeprowadzone dotychczas operacje spełniają swój cel, zmniejszając znacząco ryzyko wodogłowia dzieci i konieczność implantowania do główki dziecka
zaraz po urodzeniu układu zastawkowego. O pierwszych wynikach badań poinformowali PAP.
"Układ zastawkowy trzeba było implantować tylko u 29 proc.
dzieci operowanych u nas w łonie matki. W przypadku dzieci
leczonych tradycyjnie, po urodzeniu, to ponad 80 proc." —
powiedziała neonatolog dr Gabriela Ziomek.
"Dzięki operacjom u tych dzieci rzadziej występuje aktywne
wodogłowie, a także wydłuża się czas, kiedy implantacja
zastawki jest konieczna. Żadne z operowanych w łonie dzieci
nie miało wykonanej zastawki w okresie noworodkowym,
w pierwszych 28 dniach życia. Najwcześniej zastawka była
zakładana w 30 dniu życia, najpóźniej w 172 dniu. Przy leczeniu tradycyjnym, czyli chirurgicznym, jest to nieraz konieczne
w pierwszych 10 dobach życia dziecka, nieraz do 48 godziny
życia, co zwiększa ryzyko powikłań u noworodka" — dodała.
Operacje są w Bytomiu wykonywane między 22 a 27 tygodniem ciąży, najwięcej przeprowadzono między 24 a 26 tygodniem ciąży. Aby zabieg był możliwy, matka musi być zdrowa,
trzeba też wykluczyć inne ciężkie wady płodu. "Niestety, wiele
kobiet, które mogłyby przejść te operacje, nie trafia do nas,
lub trafia zbyt późno. Brakuje świadomości wśród lekarzy
i pacjentek. Tymczasem są one szansą na lepsze życie dzieci"
— powiedziała prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM.
Jak poinformowała, w Polsce rodzi się rocznie ok. 700 dzieci
z przepukliną oponowo-rdzeniową na różnej wysokości kręgosłupa.
Prof. Olejek podkreśliła, że obecne wyniki polskich badań —
choć na mniejszej liczbie dzieci — są nawet bardziej obiecujące, niż amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych zastawki
trzeba wszczepiać blisko połowie operowanych w łonie dzieci.
Wyniki amerykańskiego badania pod nazwą "Moms Trial"
zostały opublikowane w "New England Journal od Medicine"
w tym miesiącu.
"To bardzo ważne badanie, na wyniki czekał cały świat. Potwierdziły one niewątpliwe korzyści prenatalnego leczenia
przepukliny oponowo-rdzeniowej. Amerykanie planowali przebadanie grupy 200 dzieci i - co bardzo znamienne - zakończyli
próbę na ocenie 153, ponieważ korzyści dla dzieci były tak
spektakularne, że nie było potrzeby dalszego przedłużania
badań. Odsetek przypadków wodogłowia wymagającego leczenia po urodzeniu był mniejszy, a rozwój psychomotoryczny

dzieci operowanych w łonie matki jest znacznie lepszy" — podkreśliła
prof. Olejek.
Rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową to wada
wrodzona, powstająca ok. czwartego tygodnia życia płodowego.
Rdzeń kręgowy nie zamyka się w życiu płodowym, nie pokrywa się
mięśniami i skórą. Pozostaje odsłonięty i rozwija się przez to nieprawidłowo, bo opływający go płyn owodniowy uszkadza zakończenia
nerwowe.
Zazwyczaj operuje się tę wadę u dzieci zaraz po urodzeniu. Lekarze
przykrywają rdzeń kręgowy, zapobiegając w ten sposób infekcji,
która mogłaby szybko doprowadzić do śmierci dziecka. Zmian, które
nastąpiły w rdzeniu kręgowym w życiu płodowym nie potrafią jednak
uleczyć.
Dzieci z tą wadą cierpią później na wodogłowie i porażenie nóg,
często połączone z deformacjami. Wodogłowie grozi upośledzeniem
umysłowym. Tkanka mózgowa nie ma miejsca, żeby się rozwijać, bo
uciska ją nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego. Dlatego pacjentom
wszczepia się układ zastawkowy, który drenami odprowadza nadmiar płynu do otrzewnej, skąd jest dalej wydalany. Przy właściwym
leczeniu wodogłowia możliwa jest pełna sprawność umysłowa
pacjenta.
Efektem rozszczepu kręgosłupa jest też zawsze porażenie zwieraczy,
czyli niezdolność trzymania stolca i zaburzenia w oddawaniu moczu
— nietrzymanie lub niebezpieczne dla nerek blokowanie oddawania
moczu. Operacje i badania trwają na razie za krótko, aby powiedzieć,
czy w przyszłości dzieci operowane w łonie będą kontrolowały oddawanie stolca i moczu, czy nie. Na podstawie obserwacji dzieci, które
przeszły już zabiegi, lekarze określają wyniki jako "obiecujące".(…)
Lekarze przyznają, że zabiegi wiążą się z pewnym ryzykiem — grożą
przedwczesnym porodem, obciążeniem dla matki są z kolei dwie
operacje w przeciągu kilku miesięcy, ponieważ wszystkie dzieci
z rozszczepem kręgosłupa rodzą się drogą cięcia cesarskiego.
"Jednak nasze obserwacje, podobnie jak doniesienia amerykańskie
nie odnotowują poważnych obciążeń dla matki. Dziecku grozi głównie wcześniactwo. Dlatego rodzice otrzymują dokładne informacje
o potencjalnych korzyściach i ryzyku" — podkreśla prof. Olejek.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.
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Kongres Wyzwań Zdrowotnych
W dniach 18-20 lutego br. w Katowicach
odbył się I Kongres Wyzwań Zdrowotych
(Health Challenges Congress),z udziałem
polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska
uniwersyteckiego, samorządowców, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, organizacji pracodawców oraz
pacjentów. Gośćmi HCC byli, m.in. Vytenis
Andriukaitis, unijny Komisarz ds. zdrowia
i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty
Radziwiłł, Minister Zdrowia RP.

W trakcie Kongresu odbyło się 60 sesji poświęconych różnym aspektom polityki zdrowotnej i medycyny.
Wśród zaproszonych do dyskusji panelistów znalazło się wielu ekspertów związanych ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
w Katowicach:
prof. dr hab. n. med. JAN DUŁAWA — Prorektor ds. Nauki, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. n. med. TOMASZ SZCZEPAŃSKI — Prorektor-elekt ds. Nauki, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Onkologii i Hematologii Dziecięcej
prof. dr hab. n. med. MARIAN ZEMBALA — Poseł RP, były Minister Zdrowia, kierownik Katedry i Ordynator Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serca
dr hab. n. med. ADAM BARCZYK — kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
dr hab. n. med. TOMASZ BIELECKI — Kierownik Oddziału Klinicznego Ortopedii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
prof. dr hab. n. med. MAREK DEJA — kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
prof. dr hab. n. med. MARIUSZ GĄSIOR — kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
dr hab. n. med. AGNIESZKA GORZKOWSKA — Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
prof. dr hab. n. med. MAREK JASIŃSKI — Katedra i Klinika Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiochirurgii
prof. dr hab. n. med. JERZY KOZIELSKI — Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
prof. dr hab. n. med. MAREK MANDERA — kierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurochirurgii
dr hab. n. med. KATARZYNA MICHALSKA-MAŁECKA — Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki
prof. dr hab. n. med. HANNA MISIOŁEK— kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
prof. dr hab. n. med. BOGUSŁAW OKOPIEŃ — kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej
prof. dr hab. n. med. ANITA OLEJEK — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa
i Ginekologii
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Kongres Wyzwań Zdrowotnych
prof. dr hab. n. med. GRZEGORZ OPALA — emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM
mgr MAŁGORZATA PERLAK — Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA PIERZCHAŁA — emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii
prof. dr hab. n. med. WŁADYSŁAW PIERZCHAŁA — Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.
prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
prof. dr hab. n. med. LECH POLOŃSKI — III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
mgr KLAUDIA ROGOWSKA — Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
prof. dr hab. n. med. KRYSTIAN WITA — Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. L. Gieca, I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. JERZY SIKORA — Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
SUM
prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF SODOWSKI— kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM
dr hab. n. med. AGATA STANEK— Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Angiologii
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, Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Diabetologii
dr hab. n. med. JAN SZEWIECZEK — kierownik Kliniki Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
dr n. med. MACIEJ TAŻBIREK — Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału lekarskiego w Katowicach SUM
prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ WIĘCEK — kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii
prof. dr hab. n. med. MICHAŁ ZAKLICZYŃSKI — Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF ZIAJA — kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM
Zagadnienia poruszane Kongresu to m.in.:



Zdefiniowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036



Czynniki demograficzne; wyzwania stojące przed politykami w dobie starzejącego się społeczeństwa



Edukacja - zarówno lekarzy, jak i pacjentów (obecnych i przyszłych); profilaktyka i medycyna zapobiegawcza



Koordynowana i kompleksowa opieka medyczna; interdyscyplinarne podejście do leczenia wielu schorzeń



Innowacje w medycynie; finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi



W jaki sposób zapewnić pacjentom możliwie najszerszy dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii



Najważniejsze wyzwania z zakresu diagnostyki i terapii w kilkunastu dziedzinach medycyny



Jakość udzielanych świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa placówek ochrony zdrowia.

20 lutego, podczas Dnia Otwartego HCC odbyły się m.in. prelekcje dla mieszkańców Śląska. Nie zabrakło części poświęconej
promocji zdrowego stylu życia, a także badań i konsultacji lekarskich.
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Przedstawiciele English Division
w Wydziałowym
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Rektorów
Akademickich
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Medycznych

W dniach 16-18 lutego 2016r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w którym
uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki.
W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas
oraz nowo wybrana Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna
Chmielewska.
W trakcie konferencji poruszono kwestię przywrócenia stażu
podyplomowego dla lekarzy i lekarzy-dentystów. Debatowano
również nad sprawą powstawania kierunków lekarskich na
publicznych i niepublicznych uczelniach niemedycznych. Przedstawiono także prezentację na temat aplikowania o środki
z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Spotkanie zakończyło się koncertem w Filharmonii szczecińskiej
z okazji 60-lecia Piwnicy pod Baranami.
Organizatorem posiedzenia KRAUM był Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie.
/źródło: www.kraum.org.pl/

VIII Międzynarodowe Sympozjum
Postępy w diagnostyce i terapii
schorzeń rogówki
W dniach 3-5 marca 2016 roku w Wiśle już po raz ósmy odbyło
się Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce
i terapii schorzeń rogówki CORNEA 2016.
Organizatorem Sympozjum był Kliniczny Oddział Okulistyki
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Katowicach, a Przewodniczącym Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego kierownik i ordynator Oddziału Klinicznego
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała.
Patronat honorowy nad Konferencją objął m.in. JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Władze Uczelni
reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
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Obchody jubileuszu 5-lecia NCN
W piątek 4 marca Narodowe Centrum Nauki świętowało
jubileusz 5-lecia inauguracji działalności. Ważnym punktem
obchodów było sympozjum poświęcone tematyce skutecznego ubiegania się o finansowanie w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zorganizowane
wspólnie przez NCN i ERC. Podczas uroczystej gali w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przytoczono najważniejsze punkty w 5-letniej historii NCN i zaprezentowano sylwetki
dziesięciu wybranych naukowców, którzy swoje badania realizują w ramach konkursów organizowanych przez Centrum.
Mówiono również o planach na najbliższą przyszłość.
Sympozjum pt. Best practices in supporting outstanding
scientists and helping them successfully apply for ERC grants
odbyło się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wydarzenie skierowane było do naukowców prowadzących
badania podstawowe w polskich instytucjach, kadry
zarządzającej polskich ośrodków badawczych oraz przedstawicieli europejskich organizacji finansujących naukę. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor
ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Głównym tematem spotkania były sposoby wspierania wybitnych naukowców, a w szczególności pomoc w skutecznym
ubieganiu się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych (ERC). Dyskusję rozpoczęła Prof. Eva
Kondorosi, która podzieliła się swoimi refleksjami na temat
roli ERC we wspieraniu naukowców z krajów europejskich.
W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele agencji
finansujących badania z Węgier, Austrii i Holandii, którym
udało się doprowadzić do znacznego wzrostu wskaźnika sukcesu w konkursach ERC. Drugą część spotkania poświęcono
perspektywom osiągnięcia doskonałości w europejskiej
nauce. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prezes stowarzyszenia Academia Europea — prof. Sierd Cloetingh, przewodniczący ERC — prof. Jean-Pierre Bourguignon, prezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego — prof. Pavel Exner,
prezes Polskiej Akademii Nauk — prof. Jerzy Duszyński oraz
przewodniczący Akademii Młodych Uczonych — dr hab. Jakub
Fichna.
/źródło: www.ncn.gov.pl/

Wręczono "Zabrzańskie Ateny"
13 lutego w zabrzańskim Hotelu Diament odbyła się Gala
wręczenia nagród „Zabrzańskie Ateny”, w której uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik.
W tym roku laureatami nagród zostali: Rektor Politechniki
Śląskiej prof. dr hab. Andrzej Karbownik oraz firma Elzab
S.A.
To wyróżnienie, które trafia do osób, instytucji i firm przyczyniających się do umacniania wizerunku Zabrza, jako
ośrodka nauki i innowacyjnej gospodarki.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Spotkanie organizacyjne z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów
Niepełnosprawnych
Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy
Niepełnosprawnych.

na spotkanie organizacyjne z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 16.00, w budynku Zakładu Adaptowanej Aktywności
Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach, ul. Medyków 8, Katowice-Ligota, sala seminaryjna nr 18.
Na spotkaniu będzie możliwość zgłoszenia swoich potrzeb i oczekiwań. Omówiony zostanie regulamin realizacji działań związanych
ze stworzeniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Studenci biorący udział w spotkaniu otrzymają usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Zgłoszenia należy wysyłać na adres
awilk@sum.edu.pl podając imię i nazwisko, wydział, kierunek, rok studiów, numer telefonu, adres e-mail oraz rodzaj i stopień
niepełnosprawności.

I Spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)
4-5 kwietnia 2016 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczestników
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W spotkaniu mogą brać udział osoby wytypowane przez Rektorów Uczelni Medycznych — Beneficjentów Konkursu "Realizacja
programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym
tworzenie centrów symulacji medycznej".
Program spotkania jest dostępny na stronie: http://cdism.sum.edu.pl/POWER/spotkanie_informacyjne_i.aspx

Kurs dla stomatologów - edycja kwiecień 2016r.
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie zaprasza do udziału w kolejnej edycji kursu
medycznego nt. STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM: PREWENCJA, ROZPOZNAWANIE I POSTĘPOWANIE.
Jest to jednodniowy kurs doskonalący w formie wykładów wraz z warsztatami praktycznymi. Wykłady prowadzone będą przez
wybitnych profesorów, specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chorób wewnętrznych oraz dermatologii i alergologii. Kurs skierowany jest do praktykujących lekarzy stomatologów.
Poprzednie edycje kursu, które odbyły się w maju i listopadzie ubiegłego roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem i zostały
wysoko ocenione przez uczestników.
Kurs odbędzie się 16.04.2016r. o godz. 9.00 w sali wykładowej Dziekanatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
pl. Traugutta 2 (IV piętro). Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych.
Kierownictwo naukowe kursu: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
Zgłoszenia (wraz z danymi do faktury) prosimy przesyłać na adres: protstom@sum.edu.pl (tel.32 282 79 17)
Informacje: dr n. med. Aleksandra Czelakowska, tel. 502 670 885
Koszt uczestnictwa w kursie: 500zł.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe SUM: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr: 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
do dnia 03.04.2016r.
Uczestnik szkolenia otrzymuje 8 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326.
Szczegóły: http://www.sum.edu.pl/wiadomosci-lista/4364-kurs-dla-stomatologow-edycja-kwiecien-2016r

ODESZLI OD NAS
dr n. med. Daniel Sabat
13 marca 2016 r. w wieku 55 lat zmarł dr n. med. Daniel Sabat.
Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, w kadencjach 2005-2008 oraz 2008-2012
członek Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Msza św. w intencji śp. dr. n. med. Daniela Sabata odbędzie się
14 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w kościele p.w. Chrystusa Króla
w Bytomiu Stolarzowicach, (ul. Suchogórska 127)

prof. dr hab. n. med. Janusz Konecki
W wieku 81 lat zmarł prof. dr hab. n. med. Janusz Konecki.
Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Histologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni i regionu w zakresie histologii. W latach 2002-2005
Prorektor ds. Studiów i Studentów, w latach 1987-1990 Prodziekan Wydziału Lekarskiego
w Zabrzu, członek wielu instytucji i organizacji naukowych.
W uznaniu zasług uhonorowany został m. in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa
katowickiego” oraz srebrną odznaką „Zasłużony dla województwa częstochowskiego”.
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