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22 kwietnia br. odbyły się obchody jubileuszu
15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula, Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka, Poseł na Sejm RP Gabriela
Lenartowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Barbara Daniel, Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Anna Janik, Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach Mieczysław Wołosz oraz Zastępca
Dyrektora — Magdalena Biela, Prezydium Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych: prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska
i prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Sekretarz
Rady dr Mariola Głowacka oraz pozostali członkowie KRASZPIP-u, Dziekani i Prodziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce: prof. dr hab.
n. med. Tomasz Brzostek — Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum, prof. dr hab. n.
med. Kornelia Kędziora-Kornatowska — Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
— Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem
Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Piotr
Lass — Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny
Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, prof. dr hab. n. med. Sławomir J.
Terlikowski — Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
dr hab. n. med. Joanna Rosińczuk — Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-

nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
dr Piotr Karnej — Prodziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab.
n. med. Małgorzata Kotwicka — Prodziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr
hab. n. med. Jan Duława, Kanclerz SUM
dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska,
Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
dr hab. n. farm Elżbieta GrochowskaNiedworok, Prodziekani Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: prof. dr hab. n. med.
Andrzej Witek i prof. dr hab. n. med. Jerzy
Wojnar, Prodziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, a także pracownicy, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM.
Gości powitała Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta. Następnie głos zabrał
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, który podziękował za
dotychczasową pracę Dziekanom Wydziału
oraz wszystkim pracownikom: „sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu i jego dynamiczny
rozwój nie byłby możliwy gdyby nie entuzjazm i wytrwałość wielu osób — na czele
z liderami, którzy pełniąc obowiązki dziekanów i prodziekanów obrali sobie za cel stworzenie nowoczesnego i liczącego się w kraju
ośrodka akademickiego”. – powiedział JM
Rektor.
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Jubileusz 15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu
Historię Wydziału na przestrzeni 15 lat przedstawiła
prof. Violetta Skrzypulec-Plinta. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy podziękowali Pani Dziekan
oraz innym nauczycielom akademickim i pracownikom dziekanatu za pomoc i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy.
Na wniosek JM Rektora prof. dr. hab. n. med. Przemysława
Jałowieckiego, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe
pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:
prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:
dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
dr hab. n. hum. Lesław Niebrój
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
odznaczeni zostali:
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
odznaczony został
dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Kolejnym punktem uroczystości było przyznanie Medali
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uhonorowani zostali:



dr n. med. Irena Dyner-Jama



dr hab. n. med. Jacek Durmała



prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba



mgr Maria Jachimczak



dr n. hum. Halina Kulik



red. Maria Zawała

Następnie odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa. Wykłady
wygłosili:



prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska — „Perspektywy
nauk o zdrowiu”



prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska —
„Pomyślne starzenie się – czy możliwe?”



dr n. o zdrowiu Beata Cholewka — „Aktualny stan prawny
w zakresie regulacji dotyczących kompetencji pielęgniarek
i położnych”



prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń — „Stopa cukrzycowa
– istotny problem interdyscyplinarny”



prof. dr hab. n. med. Jan Duława — „Jatrogenia i polipragmazja — nowe wyzwania medycyny”



prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior — „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób serca”



dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Domagalska-Szopa —
„Nowoczesne trendy w fizjoterapii”

Obecni na uroczystości Dziekani i Prodziekani Wydziałów Nauk
o Zdrowiu oraz członkowie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych odwiedzili także Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej SUM, gdzie wzięli udział w pokazie oraz zapoznali się
z infrastrukturą obiektu. Pobyt w Katowicach był także okazją do
spotkania i omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących nauczania studentów na kierunkach prowadzonych przez Wydziały Nauk
o Zdrowiu.
Po południu odbył się piknik dla pracowników i studentów Wydziału.
Wśród licznych atrakcji był m.in. pokaz sprawności fizycznej oraz taktyki i technik interwencji z udziałem słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, nauka pierwszej pomocy zorganizowana przez Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego SP ZOZ MSW w Katowicach im.
sierżanta Grzegorza Załogi oraz zawody sportowe. Piknik zakończyły
występy artystyczne — układ taneczny wykonali uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, a swoim śpiewem
gości pikniku zachwyciła studentka WNoZ — Julia Parka.
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Plebiscyt Optimus Optimorum
W dniu 22 kwietnia 2016 roku podczas obchodów Jubileuszu XV-lecia
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach został rozstrzygnięty konkurs
„Optimus Optimorum”.
„Optimus Optimorum” to plebiscyt na najlepszego nauczyciela akademickiego zorganizowany przez Samorząd Studencki Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach. Studenci mieli możliwość nagrodzenia Nauczyciela, który
wyróżnia się na tle innych. Nagrody przyznawane były w pięciu kategoriach
w zależności od kierunku studiów. Były to: pielęgniarstwo, położnictwo,
fizjoterapia, elektroradiologia oraz coaching medyczny.
„Optimus Optimorum” to głos całej społeczności studentów Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach. Pomiędzy studentami wszystkich kierunków została rozdysponowana ankieta, a każdy z nich mógł oddać
tylko jeden głos. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, w ankiecie wzięło udział prawie 1200 studentów!
Zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami zaprojektowanymi specjalnie na tę okazję. Laureatami plebiscytu zostali:
Na kierunku pielęgniarstwo — dr n. med. Zofia Nowak-Kapusta
Na kierunku położnictwo — dr n. o zdr. Mariola Czajkowska
Na kierunku fizjoterapia — mgr Katarzyna Knapik
Na kierunku elektroradiologia — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba
Na kierunku coaching medyczny — dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

VIII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych

W dniach 6-8 kwietnia 2016 r. została zorganizowana kolejna, ósma już Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tym razem spotkanie odbyło się w Hotelu Zimnik w Lipowej, a wśród zaproszonych
gości byli: Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek, Dyrektor
ŚOW NFZ Jerzy Szafranowicz, Dyrektor Wydziału Nadzoru nad System Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta
Czaplińska-Jaszczurowska, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych Anna Janik.
W pierwszym dniu Konferencji goście poruszyli newralgiczne tematy z zakresu ochrony zdrowia odnoszące się do systemowych
zmian w polityce zdrowotnej państwa, rozwiązań na poziomie regionalnym, tworzenia map potrzeb zdrowotnych, organizacji
i finansowania świadczeń medycznych, czy też deficytu i zatrudnienia fachowego personelu medycznego. Przedstawili również
najbliższe plany reprezentowanych przez siebie instytucji/organizacji w ww. obszarach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
również dr inż. architekt Michał Tomanek oraz prof. Elżbieta Niezabitowska — przedstawiciele Pracowni Architektonicznej Atelier 7
Sp. z o.o., która realizuje kompleksowe, wielobranżowe zadania projektowe w ochronie zdrowia.
Drugi dzień obrad poświęcony był zagadnieniom przygotowania Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do realizacji działań w sferze skoordynowanej opieki medycznej oraz telemedycyny. W trzecim dniu Konferencji zaprezentowane zostały porównawczo dane finansowe i ważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz medyczne, jakie na przestrzeni ostatnich
lat zostały odnotowane przez Uczelnię w ramach oceny działalności prowadzonej przez Szpitale Kliniczne SUM. Poruszony został
także temat roli rzecznika prasowego i jego wpływ na kreowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia.
/mgr Zofia Huczek, koordynator Działu ds. Ochrony Zdrowia SUM/

Str. 4

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny trzynasty wśród polskich uczelni w Światowym Rankingu
University Ranking by Academic Performance
W prowadzonym przez Laboratorium Badawcze przy Instytucie Informatyki
Politechniki Bliskiego Wschodu (Informatics Institute of Middle East Technical University), Rankingu Uniwersytetów „University Ranking by Academic Performance (URAP)”, SUM zajął 13 miejsce w Polsce oraz 959
miejsce w Światowym Rankingu 2015-2016 wśród 2000 sklasyfikowanych do tego rankingu uczelni. Dla porównania, w klasyfikacji URAP za
2013-2014 r., spośród uczelni z Polski SUM zajął 17 miejsce.
2500 uczelni z całego świata poddano kwalifikacji do systemu rankingowego URAP na podstawie oceny jakości akademickiej, zdefiniowanej
w oparciu o liczbę publikacji. Następnie, stypizowano 2000 uczelni, które
włączono do URAP, a o poszczególnych miejscach otrzymanych w rankingu
decydowały takie wskaźniki jak:
- artykuły w 2014 r. – jako wskaźnik bieżącej „produktywności” naukowej, źródło danych stanowiła baza InCites,
- cytowania od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik współczynnika oddziaływania badań prowadzonych w Uczelni, źródło danych
stanowiła baza InCites,
- wszystkie publikacje od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik „produktywności” naukowej, źródło danych stanowiła baza
Web Of Science,
- całkowity współczynnik oddziaływania artykułów od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik jakości prowadzonych badań, źródło danych
stanowiła baza InCites,
- całkowity współczynnik oddziaływania cytowań od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik jakości prowadzonych badań, źródło danych
stanowiła baza InCites,
- współpraca międzynarodowa od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik międzynarodowego uznania, źródło danych stanowiła baza
InCites.

Prof. Tomasz Szczepański Liderem Ochrony Zdrowia 2016
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 SUM, został laureatem nagrody Brązowy
Lider w Ochronie Zdrowia 2016 w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wystąpił z wnioskiem o nagrodę dla
Pana Profesora w uznaniu dla Jego działalności na rzecz małych pacjentów z chorobami nowotworowymi, która przyniosła wymierne efekty w postaci poprawy standardów diagnostyki i leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w Polsce. Nowoczesne rozwiązania medyczne zastosowane w oparciu o prowadzoną intensywnie
działalność naukowo-badawczą przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny medycyny,
czyniąc je całkowicie porównywalnymi ze standardami europejskimi.
Gala Liderów Ochrony Zdrowia odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Marriott
w Warszawie.
W ceremonii wręczenia nagród wzięło udział 300 osób. Wśród nich znaleźli się tegoroczni laureaci, kandydaci do tytułu Lidera, członkowie Kapituły, przedstawiciele
organizacji rynku ochrony zdrowia. Organizatorem i mecenasem Konkursu jest
czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
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Prof. Edward Wylęgała członkiem zespołu oceniającego w konkursie Innovative Medicines
Initiative 2 Joint Undertaking
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych
i innowacji, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, został powołany do zespołu oceniającego w konkursie Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU).
Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines
Initiative 2 Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją
Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych
(EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
IMI2 JU będzie realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont
2020, ostatnie konkursy będą ogłoszone w 2020 roku.
Budżet IMI2 JU wynosi 3,27 mld euro. 1,638 mld euro pochodzi z Komisji Europejskiej,
1,425 mln euro z EFPIA i 213 mln euro od innych członków i partnerów stowarzyszonych.
IMI2 JU przeznaczy te środki na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu
przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.
Finansowane przez IMI2 JU badania będą dotyczyć: szczepionek nowej generacji, spersonalizowanych leków i leczenia, szybszego wdrażania skutecznej i stabilnej opieki zdrowotnej,
wykorzystania środków publicznych oraz przemysłu sektorów zdrowia i nauk o życiu dla
zaspakajania potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Lek. Sylwia Wagner przedstawicielem Polski w European Society of Cataract & Refractive
Surgeons
Lek. Sylwia Wagner, rezydent V roku specjalizacji w dziedzinie okulistyki, w kierowanej przez
prof. dr hab. n. med. Ewę Mrukwę-Kominek Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszczącej się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, została wybrana na przedstawiciela Polski
w Stowarzyszeniu Młodych Okulistów Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS- European Society of Cataract & Refractive Surgeons) na lata 2016-2018.

Doktorantki SUM nagrodzone za najlepszą pracę III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Dietetyka gerontologiczna — wyzwania i szanse"
Praca pt. „Wybrane parametry i wskaźniki antropometryczne a stężenie 25(OH)D3 wśród wybranej grupy pacjentów powyżej 60 roku życia” autorstwa:



Justyny Nowak — pracownika Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu i doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,



Karoliny Kulik-Kupki — doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu



Anny Brończyk-Puzoń — doktorantki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,



Anety Koszowskiej — doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

została nagrodzona jako najlepsza prezentacja wśród prac doktorantów i pracowników naukowych podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dietetyka gerontologiczna — wyzwania
i szanse" odbywającej się w Poznaniu 4 marca 2016 r.
Osobą prezentującą pracę była Justyna Nowak, a opiekunem pracy prof. dr hab.
n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.
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I i II miejsce dla Studentek SUM na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Profilaktycznej PTSS –
Dentalcare
23 kwietnia br., podczas ostatniej w roku akademickim 2015/2016 konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, odbył się finał I Ogólnopolskiej
Olimpiady Profilaktycznej PTSS – Dentalcare dla Studentów Stomatologii. Olimpiada została opracowana z myślą o studentach stomatologii wszystkich polskich uniwersytetów
medycznych.
Laureatką Olimpiady została pani Marietta Grytner, reprezentująca Śląski Uniwersytet
Medyczny. Drugie miejsce zajęła pani Aleksandra Orłowska, również studiująca w naszej
Uczelni. Trzecie miejsce przypadło pani Natalii Grychowskiej z Wrocławskiego Uniwersytetu
Medycznego. „Lubię wyzwania, lubię sprawdzać się w nowych sytuacjach, dlatego od
samego początku olimpiada była dla mnie ciekawą propozycją. Jako członek PTSS i Be
Active Dentist, jestem osobą bardzo aktywną i każda okazja, by nauczyć się czegoś nowego lub wykazać swoją wiedzą jest dla mnie interesująca. Wzięcie udziału w olimpiadzie
pozwoliło mi znacznie szerzej zainteresować się tematem profilaktyki, zwłaszcza w przypadku periimplantitis, co na pewno zaprocentuje w przyszłości. Zachęcam do wzięcia
udziału w kolejnych edycjach, to naprawdę świetna inicjatywa” – powiedziała pani Marietta, zwyciężczyni tegorocznej Olimpiady. Laureatki Olimpiady otrzymały roczne vouchery
umożliwiające udział w wybranych przez siebie szkoleniach z zakresu stomatologii, na terenie całej Polski, na kwotę 3 tys. zł za zajęcie I miejsca, 2 tys. zł za zajęcie II miejsca oraz
1 tys. zł za miejsce III. Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe.
Fundatorem nagród był pomysłodawca Olimpiady, Instytut Blend-a-Med Oral-B.
Olimpiada została zorganizowana z myślą o wszystkich studentach stomatologii, bez względu na rok studiów czy uczelnię. Składała
się z 3 etapów i obejmowała test on-line, opracowanie pisemnych prac naukowych oraz prezentacje ustne.
/ materiał i zdjęcia na podst. informacji prasowej Instytutu Blend-a-Med Oral-B /

Zespół z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zwycięzcą
SUM WARS 2016
Zespół w składzie: Dawid Marciniak (V rok, kierunek lekarski,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu), Adrianna Jagosz, Szymon Goliński, Oliver Firszt
(IV rok, kierunek lekarski, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu), Adam Pawiński (III rok, ratownictwo medyczne, Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu) zdobył I miejsce w tegorocznych
Zawodach Symulacyjnych SUM WARS.
II miejsce przypadło w udziale zespołowi z Wydziału Lekarskiego w Katowicach w składzie: Katarzyna Rybczyk, Barbara
Kucharska, Paulina Sobczyk, Jakub Słoka, Marek Jędrzejek
( V rok, kierunek lekarski).
III miejsce zajęli również reprezentanci Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Julia Gonciarz, Izabela Klajnowicz, Amanda Robek, Ada
Prokop, Jakub Żak ( V rok, kierunek lekarski).
Drużyny zmierzyły się z czterema zadaniami.
W pierwszym drużyny musiały pomóc zakładnikowi z ostrym atakiem astmy, który był przetrzymywany w strzelnicy sportowej.
Podczas policyjnej akcji ranny został także napastnik, który również wymagał interwencji zespołu.
Drugim zadaniem było odebranie porodu fizjologicznego w szpitalu, a trzecim zaopatrzenie pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, który został przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego z objawami duszności i krwioplucia.
Po zakończeniu zadań symulacyjnych na zawodników czekało zadanie specjalne — sztafeta medyczna, w której zawodnicy musieli
w jak najkrótszym czasie wykonać określone procedury: intubację, zszycie rany, resuscytację oraz zabezpieczenie pacjenta urazowego.
Wyjątkowe możliwości Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej pozwalają na odtworzenie zróżnicowanych warunków działania
przyszłych medyków. Rozwiązanie zadań przygotowanych przez grono specjalistów wymagało od studentów wykazania się nie tylko
zdobytą wiedzą, ale także sprytem i pomysłowością.
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I miejsce dla studentki SUM na Ogólnopolskiej Konferencji „Młoda Elektroradiologia”
Katarzyna Dorożalska — studentka II roku elektroradiologii Wydziału
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
została laureatką I miejsca w konkursie prac badawczych IV Ogólnopolskiej Konferencji "Młoda Elektroradiologia, która odbyła się w Rzeszowie 2-3 kwietnia 2016 r., za pracę pt. „Ocena narażenia pacjentów na
promieniowanie rentgenowskie w procedurach implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz automatycznych kardiowerterów — defibrylatorów serca”.
Praca powstała w ramach Studenckiego Koła Naukowego działającego
przy Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM. Opiekunem Koła i zarazem pracy jest dr Danuta
Łoboda.

Sukcesy studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu
Studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM: Julia Parka, Aleksandra Krupa i Marta Schmidt
zdobyły I nagrodę za pracę pt.: „Let’s talk about sex — Level of sexual education in seniors
years of high school”, która została wygłoszona na VI International Student's Conference
of Young Medical Researchers we Wrocławiu w dniach 31.03-2.04.2016 r.
Kolejną nagrodę, tym razem za pracę pt.: „Do old people have sex? — Something gotta
give" w sesji posterowej, zdobyły podczas Międzynarodowej Konferencji w Krakowie —
24th International Medical Students' Conference zorganizowanej w dniach
14-16.04.2016 r.
Z kolei na odbywającej się 22-23.04 2016 r. w Poznaniu II Ogólnopolskiej Studenckiej
Konferencji Seksuologicznej studentki zdobyły I nagrodę oraz wyróżnienie za prace badawcze pt.: „Czy na dole też? Preferencje w wyborze fryzur intymnych, a samoocena życia seksualnego" oraz „Gdy nikogo nie ma w domu... Masturbacja i jej wpływ na życie seksualne".
Prace powstały w Studenckim Kole Naukowym działającym przy Zakładzie Profilaktyki
Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM,
pod opieką mgr Darii Jorg i mgr Katarzyny Zborowskiej.

Studenci SUM nagrodzeni za najlepsze prace na VIII
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL
Praca Pawła Jonczyka, Magdaleny Potempy i Marzeny Zalewskiej-Ziob pt. „Loa loa — oko
w oko z tropikalnym potworem”, zrealizowana w ramach działalności Studenckiego Koła
Naukowego przy Katedrze Biologii Ogólnej i Molekularnej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM została uznana za najlepszą pracę
w sekcji „nauki przyrodnicze” podczas VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
TYGIEL odbywającej się w dniach 12-13 marca br. pod hasłem „Interdyscyplinarność
kluczem do rozwoju”.
Za najlepszą pracę w sekcji „ochrona zdrowia człowieka” uznano „Glikokortykosteroidy
– nieprzyjacielem lekarza stomatologa?” autorstwa Wojciecha Tyniora i Pawła Jonczyka.
Praca powstała w ramach Koła Naukowego przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM.
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III miejsce dla Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM: Diana Ali, Agnieszka Dulska, Alicja Prawdzic
Seńkowska, Michał Linart, Łukasz Nowak i Katarzyna Dubielak,
zajęli III miejsce na „24th International Medical Student's Conference”, która odbyła się w dniach 14-16 kwietnia br. w Krakowie.
Nagrodzona praca nosi tytuł „Effect of ileal transposition on
glycemic control and hepatokines plasma level in SpragueDawlay rats in diet induced obesity (DIO).” Opiekunem Koła jest
dr n. med. Tomasz Sawczyn.

II miejsce dla studentki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
na IV Ogólnopolskiej Konferencji „Operacja Trójząb”
Pani Marietta Grytner, studentka V roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM, zdobyła II miejsce podczas sesji plakatowej prac poglądowych na
IV Ogólnopolskiej Konferencji „Operacja Trójząb vol. 2”, która odbyła się
w dniach 18-20 marca br. w Gdańsku.
Nagrodzona praca pt. „Estetyczna rehabilitacja uśmiechu bez użycia
wiertła — czy to możliwe? Stomatologia Minimalnej Interwencji w praktyce”
powstała w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Opiekunem Koła jest dr n. med.
Katarzyna Mocny-Pachońska.

Absolwentka SUM złotą medalistką drużynowych Mistrzostw Europy w Judo

Agata Perenc — absolwentka kierunku dietetyka Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM znalazła się wśród
złotych medalistek drużynowych Mistrzostw Europy w Judo.
Rywalizację drużynową rozegrano ostatniego dnia Mistrzostw
Europy w Kazaniu. W finale polskie judoczki wygrały 3:2
z Rosjankami.
Zdj.: www.facebook.com/PZJudo
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III miejsce SUM na Akademickich Mistrzostwach Śląska w Aerobiku Sportowym
19 marca 2016 r. w Hali Sportowej "Kolejarz" odbyły się Trzecie Otwarte
Akademickie Mistrzostwa Śląska w Aerobiku Sportowym.
W rywalizacji solistek reprezentantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Martyna Duda zajęła III miejsce. W konkurencji par
studenci Patrycja Janik i Krzysztof Seremek również uplasowali się na
III pozycji, a Martynie Dudzie, Barbarze Oślizło i Dominice Seńkowskiej
startującym w konkurencji trójek przypadło II miejsce w Mistrzostwach
Śląska i IV w klasyfikacji ogólnej.
W klasyfikacji generalnej Mistrzostw, SUM zajął III miejsce, wygrała reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego, a II pozycję zajęła reprezentacja Politechniki Śląskiej.

Nagroda I stopnia dla Małgorzaty Słomy w konkursie "Gotuj z mistrzami" –gotowanie z teamem
Magdy Gessler
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Małgorzata Słoma, otrzymała nagrodę I stopnia za "Pierś
kaczą marynowaną w korzennym winie z brukselką, chipsem z boczku
oraz sosem z gorzkiej czekolady i granatem" podczas finału konkursu
„Gotuj z mistrzami". Studentka gotowała pod okiem Magdy Gessler
w parze z Maciejem Wilczyńskim szefem zimnej kuchni w restauracji
„U Fukiera”. Razem przygotowali konfiturę z czerwonej cebuli oraz białą
kiełbasę.

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
22 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku
farmacja.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk — Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego, dr Piotr Brukiewicz —
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, mgr Andrzej Bednarz —
Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, mgr Krzysztof Majka — Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, mgr Jolanta
Dominek — Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach,
mgr Magdalena Baścik — Prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
władze Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.
Absolwenci zostali uroczyście pożegnani przez Panią prof. dr hab. n. med.
Krystynę Olczyk, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego — prof. dr. hab.
n. farm. Stanisława Boryczkę, Opiekuna — dr hab. n. med. Urszulę Cegiełę,
dr. Piotra Brukiewicza oraz mgr Magdalenę Baścik, a także przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego oraz organizacji Młoda Farmacja Sosnowiec.
Po złożeniu uroczystego ślubowania absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów oraz Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, które wręczył
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach — dr Piotr Brukiewicz.
Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. n. med. Małgorzaty Maciążek-Jurczyk z Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej pt. „Konsekwencje patologicznych modyfikacji struktury albuminy”.
/Paulina Nowak Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego WFzOML/
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Zajęcia praktyczne dla studentów kosmetologii
Śląsku Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę
z gabinetem Body Care Clinic, na podstawie której studenci
kosmetologii będą mieli możliwość odbycia tam zajęć praktycznych.
Studenci spędzą w BCC 6 godzin dydaktycznych, poznając zarówno tajniki sprzedaży i marketingu usług medycznych, jak również
biorąc udział w pokazach zabiegów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury.
„Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z pracą kliniki. Studenci mają
okazję zadać pytania specjalistom zobaczyć zabieg na żywo,
a także sami go wykonać pod okiem fachowca. To znacznie rozszerza, nie tylko teoretyczną wiedzę przyszłych kosmetologów, ale
przede wszystkim jego umiejętności praktyczne, które mogą nabyć już w trakcie nauki na uczelni” — mówi dr Anna Deda z Zakładu
Badań Strukturalnych Skóry Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Katowicach.
W programie szkolenia znalazły się m.in. praktyczne zajęcia pokazujące, jak przy pomocy specjalnego urządzenia działającego na
zasadzie fali radiowej zamknąć naczynka na skórze, a także jak przy pomocy fali radiowej i niskiej temperatury rozbić tkankę tłuszczową np. na udach lub brzuchu. Studenci dowiedzą się także, jak wygląda depilacja ciała przy pomocy lasera.
„Przez kilka godzin studenci będą mogli podglądać pracę naszych specjalistów, uczestnicząc m.in. innowacyjnym zabiegu zamykania
naczynek falą radiową u kobiety z cerą naczynkową. Ponadto po pokazie będą mogli spróbować wykonać taki zabieg pod okiem naszych fachowców, poznając praktyczną stronę tej terapii” — mówi Patrycja Kurpik, manager Body Care Clinic w Katowicach.
Celem współpracy jest przede wszystkim przybliżenie studentom specyfiki pracy gabinetów i klinik medycyny estetycznej, a także
technologii, jaka dziś wykorzystywana jest m.in. w terapiach przeciwstarzeniowych, odchudzających czy korygujących niedoskonałości
skóry.

Zajęcia „Kultura Bezpieczeństwa” dla studentów Wydziału Zdrowia Publicznego
W dniach 20, 21 i 27 kwietnia br., odbyły się bezpłatne
zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” dla studentów kierunku dietetyka i zdrowie
publiczne I i II stopnia Wydziału Zdrowia Publicznego
w Bytomiu SUM. Ogólnopolski program „ Kultura bezpieczeństwa” jest realizowany przez Państwową Inspekcję
Pracy we współdziałaniu z Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy — Państwowym Instytutem Badawczym. Jego celem
jest dotarcie z informacjami o prawnej i technicznej ochronie człowieka w środowisku pracy do jak najliczniejszej
grupy studentów oraz popularyzacja wśród nich zagadnień
związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki
zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie
podejmowania pracy sezonowej lub wakacyjnej. W zajęciach wzięło udział ponad 260 studentów Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu.
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Sprawozdanie z I spotkania informacyjnego beneficjentów Konkursu "Realizacja
programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie
praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej"

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach odbyło się dwudniowe spotkanie informacyjne przedstawicieli 12 uczelni
wyższych, beneficjentów konkursu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej"
4 kwietnia 2016
Spotkanie rozpoczęła Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik witając wszystkich gości.
Następnie głos zabrała Kierownik CDiSM w Katowicach mgr inż. Iwona Sroga, przedstawiając prezentację pt. „Organizacja Centrum
Symulacji”, w której opisała obecny i planowany rozwój CDiSM SUM. Poruszyła administracyjne aspekty prowadzenia oraz organizowania działalności Centrum.
Dr n. med. Michał Nowakowski przedstawił sposób prowadzenie zajęć symulacyjnych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dr n. med. Łukasz Gąsiorowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprezentował sposób prowadzenie zajęć symulacyjnych w swojej uczelni oraz model zarządzania centrami symulacji.
Kierownik CDiSM mgr inż. Iwona Sroga omówiła działania międzyuczelniane w ramach projektu PO WER w tym organizację staży
w CDiSM dla pracowników innych uczelni.
Dr n. med. Michał Nowakowski przeanalizował organizację egzaminów OSCE i program standaryzowanego pacjenta. Poinformował, że
w listopadzie 2016 planowane są warsztaty z egzaminów OSCE w Collegium Medicum UJ w Krakowie.
Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski i dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawili
projekt i założenia funkcjonowania ogólnopolskiego portalu internetowego zawierającego bazę scenariuszy symulacyjnych. Ustalono,
iż do końca maja 2016 r. każda uczelnia poda tematy 12 scenariuszy poukładane hierarchicznie wg. preferencji tematów. Z tych scenariuszy uczelni zostanie przydzielonych 5 tematów do opracowania. Wyznaczono na 23 września 2016 r. termin spotkania w Poznaniu dot. bazy scenariuszy.
Następnie głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia — Aleksandra Bednarska oraz Grzegorz Kuczyński — omówili oczekiwania
Ministerstwa Zdrowia co do sposobu sporządzenia Programu Rozwojowego, który powinien być zatwierdzony przez Senat danej uczelni. Ustalono, iż uniwersytety powinny wypracować międzyuczelnianą strukturę dokumentu programu rozwojowego do końca 2017
roku. Wszystkie wydatki poniesione w tym roku będą zcertyfikowane, jeśli zostaną rozliczone do 30 września 2016, późniejsze będą
rozliczone w 2017 roku.
5 kwietnia 2016
Dr n.med. Grzegorz Cebula przedstawił regulamin zawodów SimOlympics, które odbędą się w dniach 6-7 maja br. w CM UJ w Krakowie. Następnie przedstawił prezentację dotyczącą zasad oceny kompetencji miękkich podczas zawodów symulacyjnych. Omówiona
została Karta Ottawa Crisis Resource Management oraz karta oceny umiejętności technicznych. Następnie odbyła się część warsztatowa, podczas której pracownicy uczelni nabywali praktycznych umiejętności oceniania scenariuszy symulacyjnych. Uczestnikami symulacji byli studenci SUM działający w Kole Symulacji Medycznej działającej przy Katedrze Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny
Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Po części ćwiczeniowej przedyskutowano zasady
oceny scenariusza symulacyjnego wg karty oceny zaproponowanej przez dr n. med. Grzegorza Cebulę.
Równolegle przedstawiano krótkie prezentacje na temat praktycznych aspektów realizacji PO WER w odniesieniu do projektu każdej
z uczelni.
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Relacja z II Posiedzenia Zarządu KRD

09.04.2016 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się II posiedzenie XI kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
Posiedzenie było zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów
Politechniki Śląskiej oraz współorganizatorów:








Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach,
Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej — prof. dr hab.
Stanisław Kochowski, Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Szkolenia Podyplomowego — prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk, Prorektor Politechniki Opolskiej ds. Dydaktyki — dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. Politechniki Opolskiej, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia i Studentów — prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej — prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
— prof. dr hab. inż. Marek Gzik, kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej — dr Małgorzata Sołtyńska-Rąb, doradca
Prezydent Miasta Sosnowca — prof. dr hab. Marek Barański.
Program posiedzenia obejmował między innymi debatę o proponowanych i oczekiwanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym w związku z projektem jej nowelizacji oraz o finansowaniu w odniesieniu do doktorantów, problematykę zniżek doktoranckich na komunikację miejską w kraju oraz założenia w ramach konkursu na Ustawę 2.0.
/Adam Pudełko
Przewodniczący Samorządu Doktorantów SUM/

International Medical Congress of Silesia 2016
W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku, po raz pierwszy pod
nazwą International Medical Congress of Silesia 2016, odbyła
się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa studentów
uczelni medycznych i młodych lekarzy zorganizowana przez
Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Jest to największa tego typu konferencja w kraju. Studenci przedstawiali swoje prace podczas
sesji z wielu różnych dziedzin medycyny, m.in. okulistyki, ginekologii, chorób wewnętrznych, dermatologii, stomatologii,
onkologii, chorób zakaźnych, neurochirurgii, chirurgii, pediatrii,
ortopedii i psychiatrii, a ich prezentacje oceniało ponad
dwustu profesorów i lekarzy zasiadających w komitecie naukowym. Oficjalne zakończenie Konferencji odbyło się w piątek
29 kwietnia, władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
reprezentowali Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds. Nauki prof.
dr hab. n. med. Jan Duława.
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VIII Międzynarodowe Sympozjum „Koksartroza” - relacja

W dniach 21-23 kwietnia br. odbyło się w Centrum Kongresowym w Katowicach ósme Międzynarodowe Sympozjum „Koksartroza”,
zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Wielkim zaszczytem był Honorowy Patronat wybitnych Osobistości naszego regionu: Pani Dyrektor SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego
Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, JM Rektora SUM, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta
Katowic, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Podczas uroczystości otwarcia
podniosły moment stanowiło wręczenie przez Przewodniczącego Kapituły i Prezesa ZG PTOiTr. Odznaczeń „Zasłużony dla Polskiej
Ortopedii i Traumatologii”, które otrzymali wspaniali czterej śląscy ortopedzi i traumatolodzy: Zbigniew Kalamat, Jerzy Nowicki, Franciszek Chmielak i Adam Materna. Wzorem poprzednich lat zaprosiłem wybitnych wykładowców z kraju i z zagranicy, m.in. Belgii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Poza przedstawieniem nowości w endoprotezoplastyce stawu biodrowego, niezwykle
istotną część spotkania stanowiły zagadnienia aloplastyk pierwotnych i rewizyjnych u pacjentów w wieku podeszłym. Bardzo interesujące były także problemy pooperacyjnej rehabilitacji chorych i pracy pielęgniarek. W każdej z 6 sesji zespół Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu zaprezentował własne doświadczenia, nowatorskie metody operacyjne i brał udział w konstruktywnych dyskusjach. Przedsięwzięcie naukowe cieszyło się dużą frekwencją i zainteresowaniem oraz stało się okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji i stworzenia nie tylko forum wymiany
koncepcji leczniczych, ale także impulsu do podjęcia nowych zadań badawczych. Wspomnieć wreszcie należy o nawiązaniu nowych
znajomości koleżeńskich i spełnieniu jednego z założeń tego wydarzenia, czyli pokazania w trakcie imprez towarzyszących piękna
i odrębności naszego województwa. Po Częstochowie, Beskidzie Śląskim i powiecie żywieckim nadeszła kolej na Katowice.
/Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Przewodniczący Kapituły Odznaczenia/

II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Alergologia i Okulistyka w kropelce"
II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Alergologia i Okulistyka
w kropelce" odbyło się 19.03.2016r. w Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
Wybitni specjaliści z zakresu okulistyki i alergologii analizowali
i przedstawiali problematykę dotyczącą m.in. atopowego zapalenia
skóry, obrzęku naczynioruchowego, alergicznego nieżytu nosa i spojówek, a także nowotworów powiek. Poruszono także zagadnienia
z zakresu onkologii.
Organizatorami Sympozjum byli: prof. dr hab. n. med. Ewa MrukwaKominek, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM oraz dr hab. n. med. Zenon Brzoza z Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM
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Konsultacje medyczne pracowników SUM podczas XVII Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego

20 marca 2016 roku odbył się XVII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O Puchar Starosty Żywieckiego”. W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, a głównym partnerem wydarzenia firmą Żywiec Zdrój,
pracownicy Zakładu Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety oraz Zakładu Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach przeprowadzali konsultacje medyczne oraz porady edukacyjne, a także warsztaty w specjalnie przygotowanej „Strefie Wody”.
Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych: raka piersi ( nauka samobadania piersi i zasady
prowadzenia samokontroli) oraz raka szyjki macicy (warsztaty tematyczne na temat badania cytologicznego). Dokonano oceny stanu
ogólnego poprzez kontrolę tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę stężenia glukozy we krwi, ocenę masy ciała, wzrostu,
pomiar obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiar tkanki tłuszczowej. Możliwa była również ocena
wydolności oddechowej — badanie czynnościowe za pomocą spirometru automatycznego pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego.
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził kompleksową ocenę narządu ruchu w celu wykrycia zaburzeń stabilności i równowagi oraz
zapoznał uczestników z zagadnieniami dotyczącymi ergonomii dnia codziennego. Zgromadzone wyniki badań stanowiły podstawę
do opracowania indywidualnych zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.
/Dr n. o zdrowiu Mariola Czajkowska
Zakład Propedeutyki Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/

"Moje Bezpieczne(?) Dziecko" - konferencja inauguracyjna

20 kwietnia w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
odbyła się konferencja inaugurująca kampanię społeczną „Moje Bezpieczne(?) Dziecko". Program ten realizowany będzie w latach 20162018, a jego głównym celem jest ograniczenie zjawiska wykorzystywania
seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu organami. Jest to
wspólna inicjatywa śląskiej policji i Regionalnego Ośrodka MetodycznoEdukacyjnego Metis w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik
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XXXVI OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
9 kwietnia 2016 roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach
odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy. Prezes ORL dr Jacek
Kozakiewicz podsumował prace śląskiego samorządu lekarskiego w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zebrani w Katowicach
lekarze zaapelowali do Premier Beaty Szydło o podjęcie pilnych
działań w celu poprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce.
„Mimo powtarzanych od szeregu lat deklaracji władzy, nie stworzono do tej pory wystarczających mechanizmów by tę sytuację
zmienić. Samorząd lekarski kolejny raz apeluje o pilne podjęcie
wszelkich działań, w tym między innymi zwiększenie nakładów
finansowych na ochronę zdrowia oraz urealnienie koszyka
świadczeń gwarantowanych” – napisano w apelu.
Lekarze chcą mieć również większy wpływ na działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócili się do Naczelnej Rady Lekarskiej
o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
i poszerzenia składu rad oddziałów NFZ. Chodzi o dołączenie do każdej z nich dwóch członków — lekarza oraz lekarza dentysty powoływanych przez rady lekarskie.
Śląski samorząd chce też zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane.
Lekarze apelują również do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie prawa medycznego w Polsce o zaprzestanie używania
„nowomowy” typu: świadczeniodawca, świadczeniobiorca, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Zdaniem Zjazdu konieczny jest
powrót do określeń: lekarz, pielęgniarka, pacjent, szpital i wykorzystywanie ich aktach prawnych. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia przepisów.
Zwrócono się także do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów regulujących zasady doskonalenia zawodowego. Chodzi o zagwarantowanie lekarzom płatnego urlopu szkoleniowego bądź dni wolnych z prawem do wynagrodzenia
w celu kształcenia, a wydatki ponoszone przez nich w tym celu były uznawane za koszty uzyskania przychodu.
Delegaci nie chcą też podziału samorządu na lekarski i lekarsko-dentystyczny. Zjazd opowiedział się za utrzymaniem jednego wspólnego samorządu. Chcą jednak wprowadzenia takich rozwiązań, które zapewnią równoprawne funkcjonowanie dwóch zawodów w jednym
samorządzie.
Zjazd zajął się też sprawą wymiaru czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ. W apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zwrócono się o stosowanie, przy zawieraniu kontraktów zasady proporcjonalności czasu pracy lekarzy do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych. Pozwoli to na zachowanie wartości odpowiedzialnej
pracy lekarza, a także na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby lekarzy.
Podjęto także apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zintensyfikowania działań, w kierunku ustalenia minimalnego wynagrodzenia lekarza zatrudnionego na jednym etacie zgodnie z postulowanymi przez samorząd lekarski i organizacje związkowe odniesieniami
do średniego wynagrodzenia w kraju.
Podczas zjazdu realizując uchwałę XXXV OZL upamiętniono lekarzy kresowych.
W holu głównym Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odsłonięto tablicę poświęconą pamięci lekarzy z Kresów Wschodnich Drugiej
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po drugiej wojnie światowej stanowili jedną trzecią liczby lekarzy pracujących w województwie
śląskim. Wśród nich byli organizatorzy powołanej w 1948 roku ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. Mistrzowie i Nauczyciele
wywodzący się z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie.
W spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.
/źródło:ŚIL/
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Posiedzenie KRAUM
W dniach 17-19 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego
organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.
W obradach wziął udział Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas
oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Zdrowia Pani Katarzyna Chmielewska. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik.

Wręczenie listów gratulacyjnych lekarzomspecjalistom
13 kwietnia w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyła
się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych lekarzom, którzy uzyskali tytuł specjalisty. W spotkaniu
uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab.
n. med. Jan Duława.

W trakcie konferencji poruszono kwestię projektu ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz
niektórych innych ustaw. Debatowano również nad sprawą
finansowania uczelni publicznych oraz szpitali klinicznych.
Rektorzy KRAUM podpisali Porozumienie dotyczące zasad wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych w 2016 r. przez osoby posiadające „starą maturę”.
/źródło: KRAUM/

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla
pracowników Uczelni w roku 2016
W 2016 roku zostały zaplanowane dodatkowe dni wolne dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach;
25 marca 2016 r.
2 maja 2016 r.
27 maja 2016 r.
31 października 2016 r.
23 grudnia 2016 r.
Powyższe propozycje nastąpiły przy uwzględnieniu:



przypadającej na okres od dnia 24 marca do dnia 30 marca 2016 r. przerwy wakacyjnej wiosennej zgodnie z Zarządzeniami Rektora: Nr 60/2015 oraz Nr 61/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego
2015/2016 dla studentów i doktorantów SUM.



pozytywnie rozpatrzonego wniosku Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w sprawie dni Rektorskich i wydanego w
tym zakresie Zarządzenia Rektora Nr 40/2016 z dnia 22.03.2016 r.



planowanych wakacji zimowych w okresie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 01 stycznia 2017 r. oraz dnia Rektorskiego ujętych w projektowanym Zarządzeniu w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 dla studentów i doktorantów SUM.

ZAPOWIEDZI
Noc Muzeów w Bibliotece SUM
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zaprasza na
kolejną edycję Nocy Muzeów. Spotkanie rozpocznie się 14 maja 2015 r. o godzinie
17.00, a skończy następnego dnia godzinę po północy. Wszystkich zainteresowanych
powitamy w gmachu Biblioteki Głównej SUM w Katowicach przy ul. Warszawskiej 14.
Będzie to już druga Noc Muzeów w naszej książnicy, kiedy to włączymy się w ogólnopolską akcję promocji zasobów muzealnych, zabytkowych obiektów i ciekawych
miejsc.
W tegorocznym programie Nocy Muzeów zapraszamy na zwiedzanie budynku z przewodnikiem, pokaz udzielania pierwszej pomocy, cykl półgodzinnych wykładów o tematyce medycznej na aktualne tematy (o nowotworach, dopalaczach, dodatkach do żywności, tajemnicach roślin) oraz o niezwykłych lekarkach i przesądach dotyczących
ciąży i porodu. Zaprezentujemy też wystawy o tematyce historycznej i medycznej,
zaprosimy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o historii medycyny, a dzieciom zaproponujemy wspólne przygotowanie zakładek do książek.
O północy zaś przewidziane są dodatkowe atrakcje dla najwytrwalszych uczestników.
Serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki oraz do zapoznania się ze szczegółowym
programem
Nocy
Muzeów
w
2016
r.
pod
adresem:
http://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=410:n
oc-muzeow-2016.
/Justyna Seiffert, Biblioteka Główna SUM/

W przestrzeni stresu i lęku
3-4 czerwca 2016 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbędzie się
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „W przestrzeni stresu
i lęku” z udziałem wybitnych naukowców i praktyków z Polski i zagranicy.
Organizator konferencji:
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej, Śląska Izba Lekarska
w Katowicach.
Patronat honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab.
n. med. Przemysław Jałowiecki , Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach dr n. med.
Jacek Kozakiewicz.
Celem konferencji z cyklu „W przestrzeni stresu i lęku” jest zarówno prezentacja najnowszych osiągnięć medycyny jak i poszerzenie jej humanistycznego aspektu. IV konferencja
będzie spotkaniem międzynarodowym, z udziałem wybitnych naukowców i praktyków
z Polski i zagranicy.
Będzie to dobra okazja do spotkań i dyskusji bezpośrednich, wymiany poglądów i refleksji
na temat wykorzystania osiągnięć badawczych w codziennej praktyce medycznej i w życiu
społecznym.
Spotkanie wzbogaci wernisaż prac malarki Joanny Kossak. Autorka, obecna na konferencji, przeznaczyła część swoich prac do sprzedaży zainteresowanym uczestnikom. W kuluarach będzie można także nabyć książkę Marie France Hirigoyen „Molestowanie moralne”
i poprosić autorkę o autograf.
Oprawę muzyczną zapewni kwartet instrumentalny Brama Morawska wykonujący utwory muzyki klasycznej.
Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uiszczenie opłaty wpisowej (100zł)
na konto Stowarzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej. Więcej szczegółów oraz program konferencji dostępny jest na stronie
http://medsrod.sum.edu.pl/

ZAPOWIEDZI

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić na organizowaną 2 i 3 czerwca 2016 r. w Zabrzu XXIII Międzynarodową Konferencję Kardiologiczną „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”, oraz towarzyszące jej XVII Warsztaty
Kardiologii Inwazyjnej.
Chcielibyśmy, aby tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Personalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz
stratyfikacja ryzyka w schorzeniach sercowo-naczyniowych”. Z pewnością wszyscy zdążyliśmy już dostrzec, że właśnie takie postępowanie może mieć zasadnicze znaczenie dla poprawy skuteczności leczenia.
Mamy nadzieję, że proponowany przez nas program spełni Państwa oczekiwania. Przygotowane zagadnienia będą między innymi
obejmowały: opiekę zintegrowaną, niewydolność serca, postępy w elektroterapii, leczenie przeciwzakrzepowe, nadciśnienie płucne, wady serca czy ostre zespoły wieńcowe. Oprócz wykładów, prezentowane będą ciekawe i trudne przypadki kliniczne. W programie nie zabraknie także sesji skierowanych do grupy kardiologów interwencyjnych, które będą skoncentrowane
w programie Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej, w trakcie których będą omawiane między innymi zabiegi wysokiego ryzyka, aspekty techniczne interwencji przezskórnych, innowacje w kardiologii interwencyjnej i inne. Z pewnością jak zawsze atrakcyjnym elementem edukacyjnym będą transmisje z zabiegów „na żywo”. Obok propozycji skierowanych do lekarzy będą także sesje dla
pielęgniarek oraz studentów.
Swoim doświadczeniem podzielą się z nami najlepsi specjaliści zajmujący się leczeniem chorób serca, płuc i naczyń. Swój udział
zapowiedziało wielu ekspertów, których ogromna wiedza i doświadczenie z pewnością przyczynią się do wielu ciekawych dyskusji,
często kontrowersyjnych, wzbogacających naszym zdaniem przygotowany dla Państwa atrakcyjny program.

Szanowni Państwo,
Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie nie tylko wspaniałym wydarzeniem naukowym i edukacyjnym, które pozwoli spojrzeć
na kardiologię z trochę szerszej perspektywy, ale także interesującym wydarzeniem towarzyskim.
Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do Zabrza!

Organizatorem konferencji jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior
Przewodniczący Konferencji

Prof. dr hab. med. Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ODESZLI OD NAS
prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
W dniu 8 kwietnia 2016 r. w wieku 74 lat zmarł
prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt
emerytowany profesor zwyczajny, były Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
znany i ceniony w kraju i za granicą specjalista w dziedzinie neurologii i neuroimmunologii,
biegły w zakresie neurologii w Katedrze Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach,
członek wielu Komitetów i Towarzystw Naukowych, m.in.:
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich, Towarzystwa Walki z Kalectwem,
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego,
Komisji Neurochemii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Rady Naukowo-Programowej Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich, Rady Redakcyjnej „Acta Medica Polona”,
Międzynarodowej Rady Recenzentów „Medical Science Monitor”, członek kol. red. „Neurologii
i Neurochirurgii Polskiej”,
International Medical Advisory Board of International Federation of Multiple Sclerosis Societies,
Royal Society of Medicine, Research Group on Cerebrospinal Fluid of Word Federation
of Neurology,
w uznaniu zasług uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL

dr hab. n. med. Stanisław Skrzelewski
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana dr hab. n. med. Stanisława Skrzelewskiego
emerytowanego adiunkta Zakładu Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
byłego Kierownika Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki
Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

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

