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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wielu głębokich i radosnych przeżyć,
Wewnętrznego spokoju i radości
W każdym dniu nadchodzącego roku
życzy:

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
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Europejski certyfikat dla kliniki SUM

Ważne tematy:
● Leczenie otyłości z
certyfikatem EASO

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała prestiżowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Otyłością (EASO).
Tym samym Klinika dołączyła do elitarnego grona ponad 20 ośrodków
w Europie, które mogą pochwalić się
uzyskaniem certyfikatu. W Polsce mają
go obecnie tylko dwie placówki.

● Laur Medyczny dla
studenta SUM
● Prawo a medycynakonferencja

W tym numerze także:
Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym-seminarium
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Gala Świąteczna– fotoreportaż
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Mikołaj na Ceglanej
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Promocje doktorskie
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Szlachetna Paczka
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Stypendia MNiSW
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Informacje dla pracowników

„To dowód uznania dla naszej dotychczasowej pracy” - powiedziała kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Ewa
Małecka -Tendera

cą” -wyjaśniła prof. Małecka -Tendera „Rodzice czasem tłumaczą nadwagę
dziecka zaburzeniami hormonalnymi,
ale w 99 % to efekt złej diety.”

Aby uzyskać certyfikat EASO placówka
musiała pokazać, że problemem otyłości zajmuje się kompleksowo. Z pacjentem i jego rodziną pracują lekarze,
dietetycy i psycholog.

Certyfikat EASO nadawany jest na dwa
lata. W tym czasie pracę ośrodka mogą
skontrolować audytorzy Europejskiego
Stowarzyszenia Badań nad Otyłością.

„Leczenie otyłości dziecka to sprawa
całej rodziny– lekarz jest tylko dorad-

W Polsce na nadwagę i otyłość cierpi
około 14 % dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

9-11

Tomasz Jadczyk wyróżniony Laurem Medycznym
im. doktora Wacława Mayzla

06.12.2012 w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń nadawanych
przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, podczas której
lek. Tomasz Jadczyk, absolwent Wydziału Lekarskiego SUM otrzymał
Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla. Wyróżnienie to zostało przyznane
za pracę pt. „Stem cell therapy for
cardiovascular disease: The demise
of alchemy and rise of pharmacology” opublikowaną w British Journal
of Pharmacology oraz dotychczasowy
dorobek naukowy.

Nagrodzony rozpoczął współpracę
z III Katedrą i Kliniką Kardiologii
SUM jako student III roku w ramach Studenckiego Koła Naukowego. Zainteresowania naukowe
Tomasza Jadczyka obejmują rolę
komórek macierzystych i progenitorowych w patogenezie chorób
serca i naczyń, a także ich zastosowanie w eksperymentalnej
terapii u chorych z chorobą niedokrwienną serca.

Pracując pod kierownictwem
prof. dr hab. n. med. Michała
Tendery oraz dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego, lek. Tomasz Jadczyk brał czynny udział
w badaniach dotyczących spontanicznej
mobilizacji komórek
CD34+CXCR4+ w zawale serca u
pacjentów leczonych angioplastyką wieńcową, a obecnie jest zaangażowany w przygotowanie próby
klinicznej z zastosowaniem autologicznych komórek CD133+ u pacjentów z oporną na leczenie chorobą wieńcową.

Str. 3

Prawo a Medycyna
12 grudnia br., Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach wraz z
Radą Uczelnianą Samorządu
Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy współpracy ze
Studenckim Towarzystwem
Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizował I Śląską
Konferencję Naukową „Młodzi
Medycy i Młodzi Prawnicy Prawo a Medycyna”.
Wystąpienia prelegentów na
I Śląskiej Konferencji Naukowej Młodzi Medycy i Młodzi
Prawnicy - Prawo a Medycyna

dotyczyły charakterystyki pracy do przybliżenia stanowisk dwóch
medyka oraz wiążącej się z nią środowisk: medycznego i prawniodpowiedzialności prawnej.
czego.
Cel konferencji to zbliżenie obu
środowisk akademickich dwóch
śląskich uczelni, wymiana doświadczeń i wzajemne dokształcanie poprzez udział w dyskusjach pomiędzy medykami
i prawnikami.
Organizatorzy mają nadzieję, że
zorganizowana przez nich konferencja pozwoli uczestnikom
na poszerzenie swojej wiedzy na
temat prawa medycznego,
a także pomoże wskazać racjonalne sposoby stosowania go
w praktyce oraz będzie okazją

To nowatorskie przedsięwzięcie
na Śląsku w pełni wychodzi naprzeciw współczesnym problemom, które łączą medyków
i prawników.
Źródło :http://wpia.us.edu.pl

Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

12 Katowickie Seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”

.

W dniach od 29 listopada do
1 grudnia 2012 roku odbywało
się w Katowicach 12. Katowickie
Seminarium: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Jest
to coroczne spotkanie przeznaczone głównie dla lekarzy cho-

rób wewnętrznych, lekarzy
medycyny rodzinnej, nefrologów, kardiologów i hipertensjologów. Głównym celem
seminarium jest omówienie
najbardziej aktualnych
i ważnych z praktycznego
punktu widzenia zagadnień
z zakresu nefrologii i nadciśnienia
tętniczego.
Organizatorem spotkania był
Zespół Pracowników Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach, pod kierownictwem
prof. dr hab. Andrzeja Więcka.
Wykłady wygłosili prelegenci
z Polski i z zagranicy.
Tematy poruszane na seminarium to m.in.: Nowotwory
u biorców przeszczepionych
narządów — prof. Bolesław Rutkowski (Gdańsk),
Nowe koncepcje leczenia
cukrzycowej choroby nerek
— prof. Andrzej Więcek
(Katowice), Udział kwasu mo-

Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
W dniach 30 listopada 1 grudnia 2012 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu pełnił rolę gospodarza
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
Gośćmi obrad byli m.in.:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof
Chlebus, Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, Rektorzy
wszystkich uczelni medycznych w Polsce na czele
z prof. dr hab. Januszem
Morysiem – Przewodniczącym KRAUM.

rodowego Centrum Nauki,
Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny
reprezentował Prorektor ds.
Nauki prof. dr hab. n. med.
Obecni byli także przedsta- Jan Duława.
wiciele Narodowego Cen- Źródło: UMP
trum Badań i Rozwoju, Na-

czowego w patogenezie chorób
nerek i nadciśnienia tętniczego
— prof. Jacek Manitius
(Bydgoszcz), Ostre uszkodzenie
nerek–nowe wytyczne KIDGO
— prof. Michał Myśliwiec
(Białystok), Białko Klotho
w przewlekłej chorobie nerek
— prof. Michał Nowicki (Łódź).
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Gala Świąteczna Miś pod szpitalną choinkę
6 grudnia 2012 roku w gmachu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
odbyła się 4. Charytatywna
Gala Świąteczna zorganizowana w ramach projektu „Miś
pod szpitalną choinkę”.

Głównym punktem programu była aukcja
przedmiotów ofiarowanych przez pracowników Uczelni. Na licytację wystawiono
około 70 przedmiotów.

Ogólnopolski projekt „Miś pod szpitalną choinkę”
jest realizowany na Śląsku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland od 2002 roku.

Na kiermaszu można było kupić
ręcznie wykonane stroiki, wianki
i ozdoby choinkowe. Dużą popularnością cieszyły się również kartki
przygotowane specjalnie na tę
okazję przez dzieci z SPSK nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

W okresie Świąt Bożego
Narodzenia studenci medycyny odwiedzają oddziały
pediatryczne śląskich szpitali i obdarowują prezentami
małych pacjentów.

Akcja wpisała się już na stałe w kalendarz
wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo aktywnie włączają się w nią nie
tylko studenci, ale też wykładowcy.

Kwoty, które padły w trakcie
licytacji były imponujące. Zebrano 6 380 zł .
Całkowity dochód przeznaczony jest na zakup podarunków
dla chorych dzieci.

Poza licytacją odbyło się podsumowanie zeszłorocznej akcji, losowanie nagród, a także przedstawienie „Jesteś Mikołajem” wystawione przez Koło Naukowe Aktorów UŚ „Parapeptydy”.

Żródło: IFMSA
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Mikołaj na Ceglanej
„Łączymy przyjemne z pożytecznym”– mówi podkomisarz
Mirosław Dybich z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. -„Przygotowaliśmy prelekcję o bezpieczeństwie w
ruchu drogowym i, ku naszemu zaskoczeniu, okazało się,

Marzenia małych pacjentów
okulistyki dziecięcej szpitala
klinicznego przy Ceglanej w
Katowicach spełniły się!
Wszystko dzięki funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, którzy
postanowili przygotować dla
chorych dzieci nietypowy prezent: na jeden dzień postrach
wszystkich piratów drogowych
w regionie stał się własnością
pacjentów katowickiej okulistyki.

że wielu małych pacjentów ma
już sporą wiedzę w tym zakresie. To z kolei dla nas najlepszy prezent z okazji Dnia św.
Mikołaja!”.

Oddział okulistyki
dziecięcej szpitala
klinicznego przy
Ceglanej w Katowicach dysponuje
30
łóżkami.
W 2011 roku pomoc uzyskało tu
ponad 2500 dzieci.

„To chyba najbardziej oryginalny prezent w historii szpitala”
– podkreślała prof. Maria Formińska-Kapuścik, kierownik
Kliniki Okulistyki Dziecięcej i
ordynator oddziału w SPSK
Nr 5 w Katowicach -„Dzięki
takim akcjom możemy śmiało
powiedzieć, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
dzieci nie miały złych wspomnień związanych z pobytem
na oddziale.”

Źródło: SPSK nr 5

Bukiety dobroci dla noworodków w CSK
3 grudnia 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela
Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
pojawił się niezwykły św. Mikołaj.

Był nim JM Rektor Uniwersytetu
Śląskiego – prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś.

Darem dla najmłodszych pacjentów CSK był sprzęt medyczny—
cewniki dla noworodków stosowane w żywieniu pozajelitowym .

Bukiety dobroci to inicjatywa
Samorządu Studenckiego UŚ.
Samorząd zaproponował studentom, by zamiast kwiatów dla
wykładowców kupowali specjalnie przygotowane kartki z życzeniami. Dzięki akcji udało się zebrać 4 tys. zł, za które zakupiono
23 cewniki dla noworodków.

W oficjalnym przekazaniu
sprzętu udział wzięli JM
Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech
Dzieciom” Miłosz Omastka

W przedświątecznej wizycie
darczyńcom towarzyszył także
Usiołek – maskotka Uniwersytetu Śląskiego, która była dodatkową atrakcją dla najmłodszych pacjentów.

Źródło: Uniwersytet Śląski
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Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego
w Katowicach

Serce za serce

W dniu 23 listopada 2012 r. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego
w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin – Kowalik.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, Władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny. W trakcie
uroczystości absolwenci złożyli przysięgę lekarską.

w Rybniku i dziecięcy zespół
taneczny Salake z Gliwic.
W tym roku statuetki "Serce za
Serce" otrzymały firmy : Ever ze
Swarzędza, Dotpay z Krakowa i
Raisio ze Starej Iwicznej. Medalem im. prof. Zbigniewa Religi
została uhonorowana Fundacja
PKO Banku Polskiego w Warszawie.

24 listopada w Domu Muzyki i
Tańca w Zabrzu odbył się XXI
koncert „Serce za serce” 2012 z
udziałem znakomitego artysty
Grzegorza Turnaua, któremu
towarzyszyła młoda i utalentowana wokalistka Katarzyna Sobek,
zespół Carrantuohill Celtic Music
Group, akordeonista Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej

Tytułem "Przyjaciela Fundacji"
wyróżniono firmę Ekoprodukt
Marek Kubara z Częstochowy,
zabrzańską prawniczkę Krystynę
Bieniek, dyrektora Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu Wiesława
Śmietanę, prezesa Wojskowych
Zakładów Mechanicznych z Siemianowic Śląskich Adama Janika oraz firmę Polskie Pieczywo
Obrzędowe z Cieszyna.

Promocje doktorskie
Sosnowiec– 14 grudnia

Katowice—7 grudnia

7 grudnia 2012 r. w auli wykładowej im. prof. Witolda
Zahorskiego w KatowicachLigocie odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów doktora
nauk medycznych 50 doktorantom roku akademickiego
2011/2012 Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wśród zaproszonych gości
byli: JM Rektor prof. dr hab.
n.med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. dr hab.

n. med. Krystyna Olczyk,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr
hab. Jan E. Zejda, Prodziekan
ds. studenckich prof. dr hab.
Jerzy Wojnar, Prodziekan ds.
przewodów doktorskich prof.
dr hab. n. med. Andrzej Witek
oraz Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. n.
med. Aleksander L. Sieroń.
Pan Dziekan podziękował
szanownym Promotorom za
to, że nie szczędząc opieki
i swojej wiedzy dopomogli
kandydatom w uzyskaniu
zaszczytnej godności akademickiej i zdobyli zaszczytny
stopień i prawa doktora
nauk medycznych.
Uroczystość promocji zakończyła się odśpiewaniem
„Gaudeamus .”

14 grudnia 2012 r. w sali
posiedzeń Rady Wydziału
Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyła
się uroczystość wręczenia
dyplomów 16 doktorom
i 2 doktorom habilitowanym.
W uroczystości udział wzięli:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Promotorzy,
Członkowie Rady Wydziału

oraz Promowani i ich bliscy.
Pan Dziekan odczytał tekst przysięgi doktorskiej a następnie
Promotorzy przeprowadzili uroczystą promocję doktorską
i wręczyli dyplomy.
Pan Dziekan życzył Promowanym dalszych sukcesów i podkreślił, ze promocje doktorskie
to dla wydziału szczególny powód do radości. Pani Prorektor
podziękowała także bliskim
Promowanych, którzy wspierali
ich w niełatwej drodze do sukcesu.
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Anna Guzik z wizytą na oddziale okulistyki dziecięcej
Jak to jest występować na scenie
wraz z dziećmi? Czy każde pojawienie się na scenie oznacza
ogromną tremę? Na te i dziesiątki
innych pytań o kulisy pracy aktorskiej odpowiadała małym pacjentom oddziału okulistyki dziecięcej
szpitala klinicznego przy ulicy Ceglanej w Katowicach Anna Guzik.
Potem było wspólne czytanie bajek, zdjęcia i cierpliwie rozdawane
autografy.

„Życzę Wam wszystkim zdrowia,
miłości, uśmiechu na twarzach i
bardzo dziękuję za wspaniałe
przyjęcie!” – taki pamiątkowy
wpis Anna Guzik pozostawiła na
szpitalnym oddziale.

Posiedzenie Rady Naukowej CIB
6 grudnia odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Na Posiedzeniu wręczone zostały akty nominacyjne
Członkom na kadencję 2012-2016, w tym Prorektorowi ds. Nauki SUM prof. dr
hab. n. med. Janowi Duławie.

Pobić rekord
24 listopada, od godziny 10.00 do
14.00 na katowickim dworcu PKP
trwała próba ustanowienia rekordu
Polski w ilości osób mierzących poziom cukru we krwi. To bezprecedensowe, pierwsze w Polsce takie wydarzenie. W rzeczywistości chodziło jednak nie o rekord, ale przede wszystkim
o popularyzację prostego sposobu na
uniknięcie cukrzycy poprzez regularne
i bezbolesne badanie krwi oraz zdrową
dietę .
Realizatorem i inicjatorem pomysłu był
asystent społeczny Posła na Sejm RP
Marka Plury - Krzysztof Bara, sam
chorujący na cukrzycę. Patronat nad
biciem rekordu objął Poseł Marek Plura.
Na dworcu stanęły trzy stoiska pomiaru poziomu cukru przy wejściu głównym oraz jedno od placu Andrzeja.

Były one obsługiwane przez specjalnie
przeszkolonych wolontariuszy – studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
pod stałym nadzorem doświadczonych
specjalistów.
Źródło: marekplura.pl.

Szlachetna Paczka od
studentów SUM

Z inicjatywy Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach, studenci SUM
włączyli się do ogólnopolskiej akcji
charytatywnej „Szlachetna Paczka”.
W tym roku studenci postanowili
pomóc pani Magdalenie– matce
samotnie wychowującej dwunastoletnią córkę Alicję. Marzeniem
dziewczynki było uczestnictwo w
zajęciach Uniwersytetu Pierwszego
Wieku, działającego przy Wydziale
Nauk o Zdrowiu. Uczelnianą edycję
ogólnopolskiej akcji patronatem
objęli: JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. Joanna
Lewin - Kowalik.

Wizytacja w USA
5 listopada Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin– Kowalik wraz z Prodziekanem ds. Programu Anglojęzycznego dr hab. Markiem Walugą udali
się do USA w celu odbycia corocznej
wizytacji amerykańskich szpitali afiliowanych przez SUM i prowadzących
szkolenie kliniczne amerykańskich
studentów Uniwersytetu.
Były to następujące placówki:
Chicago- Hinsdale, LaGrange

W ciągu czterech
godzin
trwania akcji
na zbadanie
poziomu cukru
z de c y dow ało
się ponad 800
osób.

Shreveport Luizjana- szpital psychiatryczny
Buffalo- Kalaida Health, Niagra Falls
Memorial
Nowy Jork- St.Johns Hospital, Kingsbrook Hospital, Interfaith Hospital,
Wyckoff Hospital
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Nowe inwestycje w piekarskiej „urazówce”

14 grudnia 2012 roku w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego i w pełni zmodernizowanego Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego, w ramach projek-

Stypendia MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. Stypendia
ministra uzyskało 969 studentów
i 99 doktorantów z uczelni
w całej Polsce, w tym 24 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Studentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pełna lista nagrodzonych jest
d o s t ę pn a n a s t r o n i e :
http://www.nauka.gov.pl/
Powodem do dumy jest fakt, iż
24 nagrodzonych studentów
SUM stawia Śląski Uniwersytet
Medyczny na pierwszym miejscu
wśród wszystkich uczelni medycznych w kraju!

tu współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu samorządu województwa
śląskiego. W ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
wyodrębniono także Obszar Intensywnej Terapii Pooperacyjnej dla
pacjentów w okresie bezpośrednio
pooperacyjnym, dla których wskazany jest szczególny rodzaj opieki,
współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu
samorządu województwa śląskiego.
W uroczystości otwarcia udział wziął
Prorektor ds. Klinicznych prof. dr
hab. n. med. Wojciech Król.

prof. Jerzy Buzek
Honorowym Wolontariuszem

źródło: http://www.europarl.europa.eu

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis oraz
Polska The Times „Dziennik Zachodni” zorganizowały 9 grudnia 2012 r. spotkanie, które było
okazją do nadania tytułu Honorowego Wolontariusza prof. zw. dr. hab. inż. Jerzemu Buzkowi oraz do wręczenia Hospicyjnych Orderów
Uśmiechu. Hospicyjnymi Orderami Uśmiechu
zostały wyróżnione 22 osoby i instytucje. Imprezie towarzyszyła aukcja przedmiotów i dzieł
sztuki na rzecz placówki. Prezes Hospicjum
Cordis, dr Jolanta Grabowska-Markowska,
podziękowała za wieloletnie wsparcie dla podopiecznych.
W uroczystości udział wzięła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin - Kowalik.

Nagrody Rektora
10 grudnia 2012 r. w Sali Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu przy
Pl. Traugutta 2 odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów nagród Rektora
za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu oraz Wydziału Zdrowia Publicznego.
18 grudnia 2012 r. w Sali im. prof.
W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie
odbyło się wręczenia dyplomów nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dla
nauczycieli akademickich Wydziału
Lekarskiego w Katowicach, Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału
Nauk o Zdrowiu.

Delegacja z Tajlandii
6.12 Śląski Uniwersytet Medyczny odwiedziła delegacja rządu Tajlandii
(przedstawiciele Medical Council), której
efektem ma być uzyskanie przez SUM
akredytacji na kształcenie obywateli
Tajlandii w języku angielskim na kierunku lekarskim. Wizyta rozpoczęła się od
spotkania i dyskusji w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Następnie zwiedzano Centrum Dydaktyki i
Symulacji Medycznej, które zrobiło na
gościach ogromne wrażenie. Potem
goście odwiedzili GCZD oraz GCM ( III
Katedra i Klinika Kardiologii). Śląski
Uniwersytet Medyczny reprezentowała
Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin Kowalik.

Debaty Koagulologiczne
24 listopada 2012 r. w Chorzowie odbyła się Konferencja Naukowa p.t.:
„Diagnostyka i leczenie zaburzeń hemostazy w chorobach wątroby”, odbywająca się w ramach zorganizowanego
przez Zespół Szpitali Miejskich cyklu:
Śląskie Debaty Koagulologiczne. W
konferencji, która odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie, udział wzięła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk.
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Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Przypominamy, że zgodnie z § 35
ust. 1 i 2 Regulaminu Pracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach,
1. Wypłata wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się raz
w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ustalony dzień na
wypłatę wynagrodzenia za pracę
jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzedzającym dniu roboczym.
2. Miesięczne wynagrodzenie nauczycieli akademickich wypłacane
jest nauczycielowi akademickiemu
z góry w pierwszym dniu miesiąca.
Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest
dniem ustawowo wolnym od pracy
wynagrodzenie jest wypłacane w
następującym po nim pierwszym

dniu roboczym.
Mając na uwadze powyższe, proszę o przesyłanie do
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych pism wynikających ze
stosunku pracy i mających
wpływ
na
wysokość
wynagrodzenia
minimum 2
tygodnie przed końcem danego
miesiąca kalendarzowego, tj.:
- dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
- wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego, bezpłatnego,
dla poratowania zdrowia,
-oraz innych dokumentów mających wpływ na obniżenie wynagrodzenia.

Spotkanie związków zawodowych z JM Rektorem

W dniu 28 listopada br. odbyło
się spotkanie przedstawicieli
organizacji związkowych działających w uniwersytecie: NSZZ
„Solidarność” i ZNP Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych z
Rektorem prof. dr. hab. n. med.
Przemysławem Jałowieckim.

5. zaległe urlopy dla bibliotekarzy, sytuacja kadrowa w bibliotece.

Związki proponują, aby premia
była regulaminowa, a część
premii była sukcesywnie włączana do podstawy. Rektor
uważał, że taka operacja finanOmówione zostały następujące sowa jest formą podwyżki
zagadnienia:
i mogłaby wywołać protest w
pozostałych grupach społecz1. regulamin premiowy dla praności akademickiej.
cowników niebędących nauczycielami akademickimi,
Związki zawodowe wyraziły
niepokój w związku z przypad2. nagrody dla pracowników
kami nieterminowych wypłat
niebędących nauczycielami akawynagrodzeń nauczycieli akademickimi,
demickich. W tej sprawie zosta3. terminowość wypłat wynagro- ło do Rektora skierowane pidzeń stałych i dodatkowych smo. Obecnie trwa analiza
poruszonego przez związki
(nadgodziny),
problemu.
4. zajęcia prowadzone w języku
angielskim (ze studentami ame- W sprawie nadgodzin zwrócono
rykańskimi),

Baza UpToDate
Jeszcze do końca stycznia 2013 roku na stronie
Biblioteki SUM dostępna jest baza online UpToDate.
Jest to narzędzie adresowane do lekarzy klinicystów,
zawierające obszerne monografie chorób oraz innych
stanów patologicznych. Łączna lista opracowań wynosi ponad 9 tys. Baza jest na bieżąco opracowywana
przez zespół ponad 5 tys. lekarzy z całego świata.
Śląski Uniwersytet Medyczny planuje zakup bazy
UpToDate. W związku z tym Prorektor ds. Nauki prof.
dr hab. n. med. Jan Duława zwraca się z prośbą,
o nadsyłanie opinii na temat jej użyteczności dla
Państwa.
Opinie można nadsyłać na adres: rekna@sum.edu.pl
- pomogą one w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu
bazy.

także uwagę, że są nauczyciele akademiccy, którzy swoje
pensum i nadgodziny realizują
w semestrze zimowym a wypłatę nadgodzin otrzymują
dopiero we wrześniu lub październiku, co jest niezgodne z
kodeksem pracy i zapisem w
ustawie „Prawo o szkolnictwie
wyższym”.
Pan Rektor został również
poproszony o wyjaśnienie
prawnych i finansowych zasad
realizowania zajęć w języku
angielskim. Rektor przypomniał, że w tej kwestii została
w czerwcu br. podjęta uchwała przez Senat (Nr 139/2012)
która precyzuje, że do pensum dydaktycznego w pierwszej kolejności wlicza się zajęcia prowadzone na studiach
stacjonarnych i niestacjonar-

nych na wydziale macierzystym, w drugiej zajęcia prowadzone na innych wydziałach, a
w trzeciej zajęcia prowadzone
na studiach w języku angielskim.
Poruszono także sprawę dotyczącą przywrócenia pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania na stanowiskach kustoszy i starszych
bibliotekarzy urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni
oraz trudną sytuację kadrową
Biblioteki, spowodowaną
zmianami organizacyjnymi.

Szczegóły:
http://solidarnosc-sum.eu/index.php?
page=3&article=227
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komputerów pracujących w
sieci uczelnianej oraz tych,
które do tej sieci podłączają
się poprzez usługę Zdalnej
Pracy. W intranecie zamieszczane są informacje przeznaczone wyłącznie do użytku
wewnętrznego – dotyczy to
zarówno komunikatów, jak i
plików do pobrania. Znajdują
się tam również instrukcje
użytkowania kluczowych systemów pracujących w SUM, opisy usług dedykowanych dla
pracowników i studentów oraz
przedstawione w czytelnej
formie odpowiedzi na najczęstsze pytania.

W intranecie zamieszczane są
również ogłoszenia dotyczące
możliwego do przejęcia sprzętu
komputerowego i aparaturowego z jednostek, w których nie
jest już wykorzystywany. Zgromadzony od roku 2008 zbiór
informacji prawnych w postaci
uchwał i zarządzeń jest łatwy
do przeszukiwania i na bieżąco
uaktualniany. Jednak zasadnicza siła intranetu tkwi przede
wszystkim w tym, że to Państwo możecie kreować jego
formę i zawartość. Intranet jest
miejscem, w którym możemy
informować siebie nawzajem o
wszystkich lokalnych wydarze-

1. Informujemy, że rozliczenia
podatku dochodowego od osób
fizycznych PIT-11, PIT-40 można będzie odbierać osobiście w
Dziale Płac w dniach: 20, 21,
22, 25 lutego 2013 w godzinach od 8.00 do 15.00. Po tym
terminie rozliczenia PIT-11, PIT40 będą wysyłane listem poleconym na adres domowy.

3. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, Dział Płac prosi o składanie oświadczeń przez osoby,
które będą rozliczać przychody
za rok 2012 posługując się
numerem NIP. Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania ze strony SUM.

W takim wypadku należy ponownie złożyć Załącznik nr 3
lub osobiście dokonać korekty w/w załącznika w Dziale
Płac. Druki są dostępne do
pobrania z poprzedniej wersji
strony SUM oraz w Intranecie.

2. Pracownicy, którzy uzyskiwali dochody w całym okresie
2012 roku tylko z SUM jako
jedynego źródła dochodu mogą
zostać rozliczeni z podatku
dochodowego od osób fizycznych przez SUM. W tym celu
należy złożyć do Działu Płac w
nieprzekraczalnym terminie do
10 stycznia 2013 PIT-12.

4. Osoby, które złożyły w Dziale Płac Załącznik nr 2
(Oświadczenie-plan) na rok
2012, powinny do dnia 10
stycznia 2013 złożyć w Dziale
Płac Z ałączni k nr 3
(Oświadczenie-rozliczenie).
Załącznik nr 3 złożony przed
zakończeniem roku kalendarzowego nie będzie mógł być
podstawą rozliczenia kosztów
autorskich ze względu na niepełną informację w nim zawartą.

Intranet czyli SUM prywatnie

Oprócz głównej strony internetowej oraz stron jednostek
Uczelni dostępnych powszechnie w Internecie i przeznaczonych przede wszystkim dla
odbiorcy zewnętrznego, funkcjonuje również strona przeznaczona wyłącznie dla pracowników i studentów naszego Uniwersytetu.
Zamieszczona pod adresem
http://intranet.sum.edu.pl strona, widoczna jest wyłącznie z

niach i tematach – tych najbardziej błahych i tych poważnych.
O wszystkim co interesuje społeczność akademicką naszej
Uczelni i niekoniecznie powinno
trafiać do odbiorcy spoza SUM.
Do Państwa dyspozycji pozostawiamy
adres
email:
intranet@sum.edu.pl, na który
prosimy przesyłać informacje
które opublikujemy, linki do
artykułów i stron, którymi chcą
Państwo podzielić się z innymi
oraz to wszystko, co w Państwa
mniemaniu warte jest uwagi.

Dział Płac

(Podstawa: Uchwała Senatu
nr 56/2008 z dnia 26 listopada 2008 w sprawie wprowadzenia „Zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu w
wynagrodzeniu zasadniczym
oraz w wynagrodzeniu za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli akademickich wykonujących w ramach
stosunku pracy czynności
stanowiące przedmiot prawa
autorskiego”)
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Bal karnawałowy
Śląska Izba Lekarska wraz z Izbą Adwokacką,
Śląskim Uniwersytetem Medycznym
i Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach
zapraszają na trzeci wspólny
bal karnawałowy,
który odbędzie się 19 stycznia 2013 r.
w Arsenal Palace Hotel w Chorzowie
Zaproszenia do nabycia w cenie 550 zł od pary
w sekretariacie Izby Lekarskiej
tel. 32/ 203-65-47 lub 48

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja 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

