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Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
nowym Przewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
został wybrany nowym Przewodniczącym Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020. Na tym stanowisku Rektor SUM
zastąpi prof. dr. hab. n. med. Janusza Morysia, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastępcą
przewodniczącego KRAUM wybrano prof. dr. hab.
n. med. Radzisława Kordka, Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. Celem
KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem
Rektorów jest umocnienie współpracy między Uniwersytetami Medycznymi oraz Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego, w tym: opracowywanie
wspólnego stanowiska Rektorów oraz Dyrektora CMKP
i wyrażania opinii w sprawach związanych
z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie
nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych; podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju
wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych; inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych; przedstawianie wspólnego stanowiska Rektorów
i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie
medyczne oraz CMKP; reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań
prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej; występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz
działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych
w kraju i za granicą.
16 czerwca br. w Katowicach odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni
Akademickich (RKRUA), podczas którego JM Rektor SUM został wybrany Przewodniczącym
RKRUA na kadencję 2016/2020. Obowiązki Wiceprzewodniczącego powierzono Rektorowielektowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi — Prorektorowi ds. nauki i współpracy z gospodarką, a Sekretarzem RKRUA został Rektor-elekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. UE dr hab. Robert Tomanek — Prorektor ds. organizacji, finansów
i rozwoju. Funkcję Honorowego Przewodniczącego RKRUA w nadchodzącej kadencji pełnił
będzie prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś — dotychczasowy Przewodniczący Konferencji.
Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich tworzą Rektorzy uczelni z województwa
śląskiego i opolskiego oraz Prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor
Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, a także
Rektorzy seminariów duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej oraz diecezji opolskiej. Do zadań RKRUA należy m.in. koordynowanie wspólnych działań uczelni w regionie oraz
opracowywanie jednomyślnych stanowisk w obszarze systemu edukacji i nauki.
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Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
prof. Jacques'owi J.M. van Dongenowi

1 czerwca w auli im. prof. dr. hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie, odbyła się uroczystość promocji Pana prof.
Jacques’a J.M. van Dongena na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W uroczystości wzięli udział:
Rodzina i przyjaciele Profesora, Jan Chrząszcz — Wicewojewoda
Województwa Śląskiego, Waldemar Bojarun — Wiceprezydent
Miasta Katowice, Katarzyna Dzióba — Wiceprezydent Miasta
Zabrze, Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska — Dyrektor Wydziału
Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, prof. Tomasz Miczka — Rektor
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. Jan Styczyński — Prorektor ds. Collegium Medicum
w Bydgoszczy, prof. Andrzej Bisztyga — Prorektor Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, prof. Grzegorz Opala
— Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych SUM, Uczestnicy
VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Władze i Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, a także członkowie Rady Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Sylwetkę prof. Van Dongena przedstawił wnioskodawca postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa – prof. dr
hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor-elekt ds. Nauki
SUM, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu.
W swojej laudacji podkreślił liczne dokonania prof. van Dongena
oraz długoletnią współpracę ze Śląskim Uniwersytetem
Medycznym w Katowicach
„Dzięki niej mogliśmy rozwinąć ścieżkę badań naukowych związanych z nowoczesną cytometrią przepływową, pozyskiwać granty i kontynuować badania naukowe w naszej Uczelni. Była to
współpraca przynosząca wiele korzyści. Razem prowadziliśmy
grant ERA-NET PRIOMEDCHILD „Ocena skuteczności leczenia
ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poprzez monitorowanie
minimalnej choroby resztkowej metodą 8-kolorowej cytometrii
przepływowej”, dzięki czemu cytometryczna ocena choroby resztkowej dla polskich pacjentów z chorobami nowotworowymi jest
w tej chwili rutynowym badaniem diagnostycznym”.

„To dla mnie prawdziwy zaszczyt i wspaniała okazja do wizyty” –
mówił, dziękując za przyznany tytuł, prof. Jacques van Dongen,
Uroczystość otworzył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. podkreślając, że współpraca naukowa z SUM zawsze przebiegała
Przemysław Jałowiecki: „Z wielką satysfakcją przewodniczę w dobrej i przyjaznej atmosferze.
dzisiejszej uroczystości nadania tytułu doktora honoris cau- Następnie Profesor wygłosił wykład pt. „Diagnostyka i monitorosa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr wanie ostrych białaczek: od narzędzia badawczego do interwenhab. n. med. Jacques’owi Van Dongenowi — wybitnemu świato- cji terapeutycznej”
wemu autorytetowi w dziedzinie immunologii klinicznej, immunodiagnostyki i hematologii molekularnej. Jest to dla nas szcze- Uroczystość zakończyło odśpiewanie tradycyjnego Gaudeamus.
gólny zaszczyt i honor”. – podkreślił JM Rektor.
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JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
laureatem Śląskiej Nagrody Jakości
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki został uhonorowany Indywidualną Śląską Nagrodą Jakości w kategorii
Nauka. Kapituła Konkursu doceniła wkład JM Rektora SUM
„w rozwój jednej z największych uczelni medycznych w kraju
i najstarszej na Śląsku”.
Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 9 maja br. w Kinoteatrze Rialto. Dziękując za przyznanie nagrody prof. dr hab.
n. med. Przemysław Jałowiecki zaznaczył, że należy się ona
wszystkim pracownikom uczelni: „Traktuję tę nagrodę jako
wyróżnienie dla całej społeczności akademickiej, która pracuje na efekty i jakość, o której tak dużo tu dziś mówimy. My tę
jakość realizujemy w trzech wymiarach — kształcenia studentów, działalności naukowo-badawczej oraz leczeniu ludzi,
bo to też jest nasza misja”.
Organizatorem Konkursu Śląska Nagroda Jakości od 18 lat
jest Regionalna Izba Gospodarcza. Konkurs ma na celu integrację środowisk gospodarczych oraz promowanie osiągnięć
przedsiębiorstw i instytucji realizujących ideę ciągłego doskonalenia.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżniony certyfikatem Uberrima Fide

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako jedna z 11
uczelni w kraju, został wyróżniony certyfikatem Uberrima
Fide.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przejście audytu procedur antyplagiatowych przeprowadzanego przez ekspertów
Fundacji Fresnela. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny pomyślnie przeszedł certyfikację, potwierdzając tym samym spełnienie najwyższych standardów związanych z ochroną własności intelektualnej.
Gala, podczas której Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela
i serwis Plagiat.pl przyznały wyróżnienia uczelniom i wydziałom, które w sposób wzorcowy wprowadziły procedury antyplagiatowe, odbyła się 17 maja br. w Warszawie. Spotkaniu
towarzyszyła konferencja "Reforma czy rewolucja — przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce".
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Dyplom dla SUM w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia.

W wyniku preselekcji przeprowadzonej przez Kapitułę Konkursu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został zakwalifikowany do półfinałowego grona kandydatów do tytułu Lidera Ochrony Zdrowia 2016. Organizatorzy docenili innowacyjne
inicjatywy, realizowane projekty oraz kompetencje menadżerskie zaprezentowane
we wnioskach konkursowych.
SUM zgłosił do konkursu następujące kandydatury:
W kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia:





SP Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
— za pionierską operację guza wątroby przeprowadzoną przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Pawła Lampego, kierownika
Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM.



SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach — za innowacyjne wykorzystanie komórek macierzystych u chorych w opornej na leczenie chorobie
niedokrwiennej serca, zabiegi otochirurgiczne leczenia niedosłuchów
i głuchoty metodą implantacji ślimakowej, zabiegi ablacji włókien współczulnego układu nerwowego w obrębie tętnic nerkowych metodą
przezskórną z wykorzystaniem fal o częstotliwości radiowej oraz metody
napromieniowania chorych z rakiem początkowego odcinka tchawicy oraz
przewodu słuchowego zewnętrznego z wykorzystaniem jako aplikatury rurki
tracheostomijnej oraz aparatu słuchowego.

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM w Katowicach — za uzyskanie statusu The Centre of Excellence
leczenia nowotworów neuroendokrynnych przez Oddział Endokrynologii, który jest jak dotąd jedynym ośrodkiem klinicznym
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej posiadającym ww. status.

W kategorii Działalność na Rzecz Pacjenta:



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 — w uznaniu dla działalności Profesora 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. Pan Profesor uzyskał nagrodę Brązowy Lider w Ochronie Zdrowia 2016 w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia.



SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca — za interdyscyplinarne i kompleksowe
leczenie oferowane każdemu z hospitalizowanych pacjentów. Zapewnienie tej kompleksowości jest możliwe dzięki współdziałaniu i zaangażowaniu kadry medycznej przy jednoczesnym zaangażowaniu bogatej infrastruktury sprzętowej.

W kategorii Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia:



SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca — za sposób zarządzania szpitalem,
będącym dużym interdyscyplinarnym ośrodkiem klinicznym o ponadregionalnym znaczeniu. Sposób zarządzania potencjałem
szpitala, w tym ludzkim, przekłada się bezpośrednio na poziom oferowanych przez niego świadczeń zdrowotnych. Sprawna
polityka personalna jest gwarantem stałego rozwoju zawodowego pracowników i tym samym daje możliwości wdrażania przez
placówkę nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologii medycznych.

W kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka:



Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Spółka z o.o. — za wielokierunkowe działania mające na celu
edukację zarówno dzieci jak i dorosłych w zakresie profilaktyki i zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży na terenie
Bytomia i okolic.
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Dwa projekty SUM otrzymają dofinansowanie w programie STRATEGMED III
„Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
u dzieci w Polsce” (PersonALL) oraz „Diagnostyka glejaków
na podstawie wolnokrążącego DNA guza” to dwa spośród
dziewięciu projektów, które otrzymają dofinansowanie
w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem obu projektów jest Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Projekt pn. „Personalizacja leczenia ostrej białaczki
limfoblastycznej u dzieci w Polsce” (PersonALL), którego
kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
(kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM) obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej
(ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod
kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne
badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.
Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem
projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji.
Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur okołoprzeszczepowych
u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System
ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów. Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki
limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników
leczenia.
PersonALL to jeden z najwyżej ocenionych projektów w konkursie — zajął drugie miejsce na liście rankingowej. Wartość dofinansowania wynosi 13 506 515 zł.
Kolejnym pozytywnie ocenionym wnioskiem złożonym przez SUM, który otrzyma dofinansowanie w kwocie 10 455 828 zł, jest
„Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (GLIOMED). Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Sergiusz
Nawrocki, prof. nadzw. SUM (kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu).
Glejaki, pomimo znacznego postępu w chirurgii, radioterapii i chemioterapii, są w zasadzie nieuleczalne. Właściwe rozpoznanie typu
glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję
na poprawę wyników leczenia.
W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza
(ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA
(cfDNA) guza we krwi, co mogłoby stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa charakterystyka
genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek
macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła
praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji. Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę
skuteczności leczenia poprzez jego dopasowanie do molekularnego podtypu guza, a liquid biopsy poprawiłaby dostępność do
diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów i oznaczałaby zupełnie nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby, do tej
pory niedostępne.
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„OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”
Program prozdrowotny Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe dla rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz osób niepełnosprawnych – dzięki
współpracy miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do końca roku mieszkańcy Katowic będą mogli bezpłatnie
korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy udziale studentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa.
„Naszym celem jest zwiększenie świadomości w zakresie prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza poprzez aktywność fizyczną oraz
zachęcanie do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie” – mówi prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
W ramach edukacji przedporodowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomi szkołę rodzenia, gdzie przyszłe mamy
będą mogły zdobyć wiedzę na temat procesów zachodzących podczas ciąży, porodu i połogu. Korzyści wynikające z uczestnictwa
w zajęciach to przede wszystkim możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w czasie
porodu, a także zwiększenie aktywności fizycznej całej rodziny. Po porodzie kobiety będą mogły kontynuować zajęcia w ramach
ćwiczeń „aktywna mama”, które pomagają powrócić do formy sprzed ciąży.
Dla najmłodszych przygotowano bogatą ofertę zajęć ruchowych m.in. gimnastykę ogólnorozwojową z elementami boksu, street
dance show czy „kreatywne tańcowanie”. Nie zabraknie również zajęć, do których zaproszone zostaną całe rodziny. Szeroki wybór
zajęć fitness (takich jak m.in. joga z elementami foam rollingu czy pilates core wellness) uzupełnią zajęcia, które mają wspomóc
rodziców w procesie wychowania dziecka i dostarczyć propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego.
Z myślą o osobach niepełnosprawnych przygotowano zajęcia taneczne. Pozwolą one na rozwój komunikacji społecznej poprzez
integrację ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w tańcu. Uczestnicy tego projektu będą mieli możliwość poznania nowej
aktywności ruchowej wpływającej korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną.
Dla seniorów przygotowano zajęcia nordic walking. To forma aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego
i w prawie każdych warunkach.
Program „Od przedszkola do seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Katowice. Zajęcia odbywać się będą
do 2 grudnia 2016 roku.
ZAPISY
Fizjoterapia – zajęcia ruchowe, nordic walking, joga, samoobrona dla kobiet, boks, zajęcia dla dzieci
Kontakt: mgr Agnieszka Gabrylewska, tel. 603 665 000
Szkoła rodzenia
Kontakt: mgr Barbara Kotlarz, tel. 504 243 528; dr Mariola Czajkowska, tel. 502 372 411
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Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli uczelni medycznych
W dniach 26-28 czerwca 2016 r. w Katowicach gościli przedstawiciele
Uniwersytetu Medycznego w Rostocku: JM Rektor prof. Wolfgang Schareck,
zajmujący się chirurgią transplantacyjną, prof. Anne Glass, ekspert w dziedzinie biostatyki, prof. Rudiger Kohling, fizjolog, prof. Holger Willenberg, specjalizujący się w internie i endokrynologii, prof. Michael Linnebacher zajmujący się
onkologią eksperymentalną, oraz prof. Zygmunt Marek, ginekolog z Uniwersytetu w Greifswald.
Delegację z Niemiec powitali: Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Jan Duława oraz Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik. Pierwszego dnia pobytu goście zwiedzili siedzibę
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie wysłuchali koncertu. Drugi dzień poświęcony był na rozmowy z przedstawicielami dziedzin nauki reprezentowanych przez profesorów z Niemiec. W spotkaniu wzięło udział wielu naukowców ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, m.in. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor-elekt ds. Nauki SUM, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Prodziekan
Wydziału zabrzańskiego — dr hab. n. med. Zenon Czuba, prof. Aleksander Sieroń — kierownik Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek — kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof. dr
hab. n. med. Anita Olejek — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej WLZ,
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot — kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz — kierownik Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, dr hab. n. med.
Tomasz Francuz — kierownik Katedry i Zakładu Biochemii WLK, dr hab. n. med. Michał Holecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. n. med. Wiesław Marcol z Katedry i Zakładu Fizjologii WLK, dr hab. nauk
o zdrowiu Aleksander Owczarek — kierownik Zakładu Statystyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
i dr n. med. Michał Skrzypek kierownik Zakładu Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli również: prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki UM w Łodzi oraz dr hab. Piotr
Kowalski, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Goście zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej, a po południu udali się na
wycieczkę do zabytkowej dzielnicy Katowic — Nikiszowca.

Umowa o współpracy między Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Uniwersytetem Śląskim
30 maja 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło
się spotkanie podczas którego podpisano umowę o współpracy
naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląskim
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.
Ze strony SUM w spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Nauki —
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Prorektor-elekt
ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego — prof. dr hab. n.
farm. Stanisław Boryczka oraz przedstawiciele Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

UŚ reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Rektor-elekt UŚ — prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Kanclerz UŚ
— dr Agnieszka Skołucka, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ — dr hab. Danuta Stróż oraz Dyrektor Instytutu
Nauki o Materiałach - dr hab. Tomasz Goryczka.
Umowę sygnowali prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Na mocy porozumienia strony zadeklarowały współpracę w obszarach wspólnych zainteresowań, między innymi w dziedzinie poszukiwania nowych substancji leczniczych
pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów.
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Pożegnanie akademickie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Króla

14 maja 2016 r. o godz. 13:00 w Kościele Św. Anny w Zabrzu odbyło się pożegnanie akademickie śp. prof. dr. hab. n. med. Wojciecha
Króla.
Uroczystość poprowadził Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med.
Sławomir Kasperczyk. W imieniu Władz Uczelni, Senatu i całej społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach słowa pożegnania wygłosił JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki:
„Wspominamy dziś osobę, którą znaliśmy i z którą pracowaliśmy przez wiele lat. Przez współpracowników Pan Profesor był ceniony za
otwartość, życzliwość i wysokie kompetencje. Wśród studentów lubiany i doceniany — miał opinię wymagającego ale sprawiedliwego
wykładowcy, zawsze chętnie dzielącego się swoją wiedzą i doświadczeniem”. – powiedział JM Rektor.
Sylwetkę Profesora Wojciecha Króla przedstawił Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM, dr hab.
n. med. Zenon Czuba:
„Po ukończeniu studiów w 1981 roku rozpoczął pracę naukową na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Higieny, a w 1982 roku
przeniósł się do I Katedry i Zakładu Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej. Był starszy o rok, stąd po moich studiach w roku
1982 mieliśmy możliwość kontynuować współpracę w I Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii, kierowanej wówczas przez Pana Profesora
Stanisława Schellera. Jego praca naukowa wniosła istotny wkład w rozwój mikrobiologii i immunologii oraz zaowocowała uzyskaniem
kolejno stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego”. – wspominał Prodziekan.
Następnie głos zabrali: Prezydent Miasta Zabrze — Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Poseł na Sejm — prof. dr hab. n. med. Marian
Zembala, Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej — Pani prof. Katarzyna Ziora, była Rektor SUM — prof. dr hab. n. med. Ewa MałeckaTendera oraz reprezentująca Samorząd Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — studentka Joanna
Smolarczyk.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król zmarł 10 maja 2016 r. Był kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w latach 2012-2013
Prorektorem ds. Klinicznych SUM, w latach 2005-2012 Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, a w latach 2002- 2005 jego Prodziekanem. Członek wielu instytucji i organizacji naukowych, ceniony naukowiec i organizator procesu naukowo-dydaktycznego, zasłużony nauczyciel uniwersytecki i wychowawca wielu pokoleń studentów i kadry naukowej.
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XIII Memoriał Ojca Prof. M.J. Bocheńskiego

7 maja br. odbyła się uroczystość pożegnania 70 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.
Był to już XIII uroczysty Pochówek Darczyńców, który jest częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im.
o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego — zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego
ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek oraz Prodziekani Wydziału: prof. dr hab.
n. med. Sławomir Kasperczyk i dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Andrzej Witek, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, kierownik Katedry
i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, krewni Darczyńców, studenci, lekarze
i pracownicy naukowi.
Zebranych na uroczystości powitał kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM —
dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw. Zwracając się do rodzin Darczyńców powiedział: „Dzięki Programowi Świadomej Donacji możemy w sposób nowoczesny uczyć studentów oraz szkolić lekarzy. Bez zrozumienia ze strony Waszych bliskich nie byłoby
tego programu. Nie byłoby możliwości zdobywania wiedzy przez studentów i nie byłoby dobrze wyszkolonych lekarzy”.
Także prof. dr hab. n. med. Jan Duława podkreślił wagę daru, jakim jest przekazanie ciała na rzecz nauki: „Decyzja Waszych
bliskich zasługuje na największą wdzięczność i szacunek. Macie prawo, a nawet obowiązek być z niej dumni”.
Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej —
Kochłowicach.

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
10 czerwca br. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof.
K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
otwarto zmodernizowany Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego.
Oddział, którym kieruje jeden z najwybitniejszych chirurgów prof. dr
hab. n. med. Paweł Lampe, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach, został
gruntownie przebudowany za prawie 5 mln złotych i jest wyposażony
w 47 w pełni zautomatyzowanych, najnowocześniejszych na rynku,
łóżek. Nowością są systemy znaków na ścianach oddziału, które
pomagają chorym znalezienie odpowiedniej sali. Kolejnym udogodnieniem jest specjalny system komunikacyjny, dzięki któremu pacjent
może zgłosić się do punktu pielęgniarskiego poprzez naciśnięcie
jednego z przycisków i porozmawiać bezpośrednio z personelem.
Umożliwi on także komunikację z innym oddziałem np. z intensywną
terapią. Inwestycja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie PZU, które
realizuje specjalny program pomocy dla wyróżniających się ośrodków
medycznych.
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Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom SUM
6 maja br. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła
się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności charytatywnej oraz pracy zawodowej.
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 i dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali: dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot i dr hab. n. hum. Lesław Niebrój
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: prof. dr hab. n. med. Jan Duława i prof. dr hab. n. med. Anna
Obuchowicz
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczony został dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Odznaczenia państwowe, w obecności zaproszonych gości w tym JM Rektora SUM prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego,
wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

III miejsce dla dr Jagody Wróbel oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w konkursie „Lider Nauk Farmaceutycznych”
Dr n. farm. Jagoda Wróbel, która uzyskała stopień doktora w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu SUM, zdobyła III nagrodę — dyplom i 5 tys. zł — za pracę
doktorską „Effects of selenium compounds on brain metastasis formation” (Wpływ związków selenowych na rozwój przerzutów nowotworowych do mózgu) w konkursie „Lider Nauk Farmaceutycznych”.
W uznaniu wybitnych efektów kształcenia, Komisja Konkursowa
uhonorowała także Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM brązowym medalem Scientia Nobilitat. Wyróżnienie odebrał Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka. Wręczenie nagród odbyło się podczas obchodów
jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji w Warszawie 12 maja br.

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych organizowany jest przez Gazetę Farmaceutyczną przy wsparciu firmy Gedeon Richter oraz
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Konkurs adresowany jest do młodych doktorów, podejmujących prace badawcze
o charakterze aplikacyjnym, a jego celem jest promowanie nowych patentów i innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć praktyczne zastosowanie.

Str. 11

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik
21 czerwca br. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Tytuł naukowy profesora otrzymała dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik
Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W pracy naukowej szereg prac oryginalnych prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik
dotyczyło jadłowstrętu psychicznego. Szczególnie zajmowała się regulacyjną rolą oreksyny
A (OXA), oreksyny B (OXB), greliny (GRE) i leptyny (LEP) u chorych z jadłowstrętem
psychicznym leczonych psychoterapią.
Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (od 1991 r., w latach 1991–
1999 skarbnik Śląskiego Oddziału Regionalnego), Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 1999 przez dwie
kadencje — z-ca przewodniczącego tej sekcji, od 2010 r. — przewodnicząca tejże sekcji),
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 2013 — członek Prezydium ZG) oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
(od 1987).
Wyróżniona przez JM Rektora SUM nagrodami zespołowymi I stopnia za działalność naukową (2003/2004, 2008, 2010, 2012) oraz
dydaktyczną (2009, 2011), nagrodą zespołową II stopnia za działalność dydaktyczną (2001/2002) oraz nagrodą zespołową III stopnia za działalność dydaktyczną (2007). W 2009 r. została uhonorowana statuetką Dobrego Anioła za całokształt pracy dydaktycznej
przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
[Źródło: CDDMiF, Fot. w zbiorach CDDMiF]

Prof. Jan Duława Prezesem-elektem Towarzystwa Internistów Polskich

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Nauki SUM,
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu, został wybrany Prezesemelektem Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
podczas XXXVIII Zjazdu TIP, który odbył się w dniach 20–21
maja 2016 roku w Krakowie.

Dr hab. Jarosław Markowski Przewodniczącym-elektem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

Dr hab. n. med. Jarosław Markowski — kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM został Przewodniczącym-elektem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów
Głowy i Szyi.
Wybory odbyły się 15.06 2016 r. w Szczecinie podczas 47. Zjazdu PTORLChGiSz.
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Dr nauk przyrodniczych Tadeusz Sadowski — Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Środowiska
Doktor nauk przyrodniczych Tadeusz Sadowski, Kierownik Zakładu
Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego Katedry Toksykologii
i Uzależnień Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu został w dniu
4 maja 2016 r. powołany przez Wojewodę Śląskiego, Jarosława
Wieczorka, na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Dr n. przyr. Tadeusz Sadowski jest związany z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach od 1 maja 1978 r. Jest autorem
licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych poruszających tematykę promocji i edukacji zdrowotnej,
ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego.

Prof. Przemysława Jarosz- Chobot i prof. Krzysztof Sodowski ekspertami w projekcie „Mapy
potrzeb zdrowotnych”
Prof. Krzysztof Sodowski, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM został powołany na eksperta głównego do realizacji zadań w ramach
projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych — Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w tematyce dotyczącej ciąży, porodu i połogu.
W dziedzinie leczenia cukrzycy, ekspertem pomocniczym w ww. projekcie została prof. dr hab.
n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM. Od 8 kwietnia 2016 r. prof. dr hab. n. med. Przemysława
Jarosz-Chobot pełni również funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Sekcji Pediatrycznej
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Dr hab. Jarosław Kwiecień Mistrzem Polski Lekarzy w Szachach
W dniach 6-8 maja 2016 w Ustroniu odbyły się jubileuszowe XV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach, organizowane przez Komisję Sportu
Śląskiej Izby Lekarskiej.
Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, adiunkt habilitowany Katedry i Kliniki
Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, odniósł w tegorocznych zawodach swój największy sukces
z dotychczasowych występów w Mistrzostwach: w turnieju gry błyskawicznej (po 5 minut na partię) zajął samodzielne pierwsze miejsce zdobywają
c złoty medal i tytuł Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy w Szachach
w grze błyskawicznej. W turnieju gry szybkiej (po 15 minut na partię) zajął
trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.
W klasyfikacji drużynowej Izb Lekarskich, dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, wraz z dr. Jerzym Pabisem z Zabrza, zdobyli dla Śląskiej Izby Lekarskiej złoty medal i tytuł najlepszej Okręgowej Izby Lekarskiej.
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Sukces okulistów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM
w Katowicach na Mistrzostwach Świata Lekarzy
Adam Kabiesz oraz Wojciech Luboń — lekarze z Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, absolwenci SUM, nie mieli sobie równych
w siatkówce plażowej zdobywając złoty medal w czasie 37. Mistrzostw
Świata Lekarzy, które odbywały się w Mariborze (Słowienia).
W zawodach rywalizowało blisko tysiąc przedstawicieli świata medycyny
z ponad czterdziestu krajów w dwudziestu dwóch dyscyplinach sportu:
m.in. w lekkiej atletyce, strzelectwie, kolarstwie, tenisie, badmintonie,
pływaniu. Zasady przypominają nieco letnie igrzyska olimpijskie.
„To dla nas wielki i niespodziewany sukces, realizacja marzeń i mobilizacja do dalszych treningów, a także spełniania się nie tylko w roli lekarza,
ale i sportowca” – mówi lek. Adam Kabiesz, który na co dzień przyjmuje
pacjentów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego
przy ulicy Ceglanej w Katowicach.
„Nie ma większego problemu w połączeniu pasji, jaką niewątpliwie jest
medycyna, z zamiłowaniem do aktywności fizycznej. Jeśli czegoś się naprawdę chce to można zorganizować swoje życie tak, aby marzenia mogły się ziścić. Jedyna obawa to możliwość kontuzji. Mam szczęście, udaje
się ich uniknąć” – podkreśla okulista.
To nie pierwszy sukces lekarzy ze szpitala przy Ceglanej na międzynarodowych zawodach sportowych. Lek. Adam Kabiesz z wcześniejszych
Mistrzostw Świata Lekarzy w austriackim Wels przywiózł aż sześć medali,
w tym pięć złotych, a z chorwackiego Zagrzebia cztery złote krążki.

Sukces studentki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Ewa Olszańska, studentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, działająca w Kole Naukowym przy Katedrze Fizjologii prowadzonym przez dr. Tomasza
Sawczyna, zajęła pierwsze miejsce w sesji Gastrointestinal and
Hepatic Surgery podczas 12th Warsaw International Medical Congres, co pozwoliło jej na zakwalifikowanie się do Plenary Sesion,
gdzie przedstawiono 9 najlepszych prac z 416 prezentowanych
na wszystkich sesjach.
W sesji plenarnej Ewa Olszańska zajęła trzecie miejsce za pracę pt:
"Concentration of HSP70 in selected tissues of Zucker Lepr(fa) rats
after ileal transposition (IT) i wygrała m.in. 2-tygodniowy staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie. Sesji plenarnej przewodniczył Bert Sakmann, laureat
nagrody Nobla z 1991.
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I nagroda dla studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Studenci Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Medycyny
Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: Mateusz Wilk, Tomasz Kirmes, Karolina Sypel i Izabela Paluch,
uzyskali I nagrodę za prezentację pracy pt. "Nauczanie Etyki Lekarskiej na
Studiach Medycznych w Opinii Studentów Medycyny" podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci
Elizabeth Kübler-Ross”, która odbyła się w dniach 14-17 kwietnia 2016 r.
w Białymstoku i Supraślu. Opiekunem Koła jest dr hab. n. med. Czesław
Chowaniec.
Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, doroczna Konferencja jest
poświęcona problemom prawno-etycznym oraz zagadnieniom z obszaru
socjologii, filozofii i psychologii w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem psychoonkologii, medycyny paliatywnej, opieki długoterminowej
i hospicyjnej.

Sukces 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 Wydziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu w składzie: Maciej Bedryło, Ewa Olszańska, Katarzyna Dubielak, Marta Grygiel, Michał Iwanicki i Wojciech Kazura
zajęli pierwsze miejsce na 11th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, odbywającym się w dniach
5-7 maja br., w panelu: Basic Science.
Nagrodzona praca zatytułowana była: The changes of the
structure of the enterocytes after ileal transpositionin Zucker
type (Ctl:ZUC-Lerp fa) rats. Opiekunem koła jest dr Tomasz
Sawczyn.

Sukces studentek Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Studentki z Koła Naukowego przy Zakładzie Żywienia Człowieka
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu zajęły I i II miejsce w panelu
dietetycznym podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół
Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, która odbyła się 26 kwietnia 2016 r.
I miejsce za pracę: „Ocena wartości odżywczej i analiza składu napojów
izotonicznych” zdobyła Maria Derkacz, drugie przyznano Anecie Barcewicz i Marii Derkacz za pracę: „Zachowania żywieniowe, aktywność
fizyczna i skład ciała młodzieży w wieku licealnym”.
Opiekunem Koła Naukowego jest dr n. med. Beata Całyniuk.
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Nagroda dla studentek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Karolina Kubala i Natalia Pohl, studentki V roku farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, zdobyły IV miejsce
w Konkursie Umiejętności Klinicznych podczas konferencji „Pacjent geriatryczny
priorytetem jutra”, która odbyła się w Warszawie 28 maja 2016.
Konkurs Umiejętności Klinicznych to projekt, który ma na celu popularyzację
Farmacji Klinicznej w Polsce oraz współpracy na linii lekarz-farmaceuta. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie i jest organizowane dla studentów farmacji przez
Młodą Farmację (Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego).
Tegorocznym tematem konkursu była „Farmakoterapia pacjentów geriatrycznych” ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń takich jak: niewydolność serca,
nadciśnienie, cukrzyca, POChP, reumatyzm.
Podczas konkursu studenci farmacji wcielali się w rolę farmaceuty klinicznego, do którego kompetencji należy optymalizacja i racjonalizacja farmakoterapii
dostosowana do potrzeb indywidualnego pacjenta. W pierwszej części konkursu
zadaniem uczestników pracujących w dwuosobowych zespołach było rozwiązanie
testu zawierającego przypadek kliniczny wraz z chorobami towarzyszącymi, wynikami badań oraz przykładowymi lekami zapisanymi w receptariuszu szpitalnym.
W drugiej część konkursu obejmowała scenkę przedstawiająca współpracę farmaceuty z lekarzem na przykładzie danego przypadku klinicznego.

Sukcesy studentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach na konferencji w Białymstoku
Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Patryk Szklarz,
Barbara Wojszwiłło, Anna Kubera i Anna Krywult zdobyli I miejsce
podczas odbywającego się w dniach 5-7 maja Bialystok International Congress for Young Scientists za pracę
pt. „Neuroendocrine neoplasm-the efficiency of the treatment by
somatostatine analoques in order to chromogranin A concentration and diurnal rhythm of cortisol secretion”. Ta sama praca
zajęła III miejsce w Łodzi na konferencji Juvenes Pro Medicina.
Z kolei w sesji Gynecology and Obstetrics w Białymstoku, studenci w składzie: Barbara Wojszwiłło, Anna Kubera, Patryk Szklarz,
Daria Sowa i Barbara Korczyńska uzyskali II miejsce za pracę pt.
„Cord blood banking-the chance or the risk? A few words about
awareness and women opinion about stem cells storing”.

II miejsce studentek Wydziału Zdrowia Publicznego podczas XXI
Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Studentki Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości
Żywności Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu: Wiktoria Staśkiewicz, Dominika Stachurka i Karolina Sobierajska zdobyły II miejsce
podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 19-20 maja 2016 r.
Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Studentki referowały pracę pt. "Analiza sensoryczna wybranych wyróżników jakościowych chleba gryczanego". Opiekunem pracy jest dr n.
med. Agnieszka Bielaszka.
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Sukcesy studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
działających pod opieką naukową dr. n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga
Iga Florczyk, Maciej Gaździk, Mateusz Porwolik, Maciej Bugajski,
Marta Grygiel i Aleksandra Światowska — studenci działający
w Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
we współpracy z Kołem Naukowym przy Katedrze i Klinice Dermatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach zdobyli wyróżnienie
za pracę: „Sexually transmitted diseases — related knowledge of
Polish university students” podczas sesji Internal Diseases Session
1 na 11th Białystok International Medical Congress for Young
Scientists odbywającym się 5-7 maja br.
Dodatkowo wyżej wymienieni studenci za prace:
„Is it how we assumed? Analysis of sexual risk behaviour of Polish
students” na sesji Neurology, Psychiatry, Neurosurgery oraz “Who,
where and with whom – characteristics of Polish students’ sexuality” na sesji Public Health zdobyli dwukrotnie pierwsze miejsca na
16th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu 19-21 maja br.
Ten sukces pozwolił na zakwalifikowanie się na Sesję plenarną na której wygłoszono 13 prac naukowych spośród 242 zgłoszonych
na konferencji i prezentowanych na wszystkich sesjach.
Prace naukowe wygłoszone na obydwu konferencjach powstały przy wsparciu merytorycznym pracownika naukowo-dydaktycznego
Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr. n.med. Tomasza MęcikaKronenberga.
Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia serdecznie dziękują kierownikom katedr oraz opiekunom kół za stworzenie przyjaznej atmosfery podczas tworzenia prac, udzielone wsparcie merytoryczne i możliwość uczestnictwa w konferencji.
Kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu jest prof. dr
hab. n. med. Andrzej Gabriel, opiekunem koła jest prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska.
Kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach jest prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło,
opiekunem koła jest dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop.

Kolejny sukces studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu w składzie: Jan Augustyniak, Michał Iwanicki, Wojciech
Kazura, Marta Grygiel, Alicja Prawdzic Seńkowska, Ewa Olszańska,
zdobyli pierwsza nagrodę za pracę „Metabolic surgery as an
alternative treatment method of type 2 diabetes mellitus” na The
16th International Congress of Young Scientists, który odbył się
19-21 maja w Poznaniu. Opiekunem Koła jest dr n. biol. Tomasz
Sawczyn.
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I miejsca dla studentek Koła Naukowego przy Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach
Marta Hajduga i Kinga Tyrała, studentki należące do Koła Naukowego przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach zdobyły pierwsze miejsce na 12th Warsaw International Medical Congress, który odbył się 12-15 maja br., za pracę
„Orbital lymphomas from the Departament of Ophthalmology at
Medical University of Silesia in Katowice”.
Równie wysoko praca studentek została oceniona na odbywającej
się w marcu Sesji Okulistycznej Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Studenckiej Konferencji Chirurgii Głowy i Szyi Heads up!
Opiekunem Koła jest dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek.

Sukcesy studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,
Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Studenci działający w Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Chorób
Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach: Kamil Derbisz, Patrycja Chrząszcz, Sonia
Beil-Sipko i Anna Babrzymąka zdobyli I nagrodę podczas odbywającego się 5-7 maja br. 11th Bialystok International Medical Congress for
Young Scientists, za pracę: „Similar clinical and echocardiograhipc
outocomes of CRT irrespectively to presence of LBBB”.
II miejsce studenci otrzymali za pracę: „Comparison of clinical outcome between Absorb bioresorbable vascular scaffold ( BVS) and Xience
V everolimus-eluting stent (EES) in real-world patient population”.Wysoko oceniona została także praca Kamila Derbisza i Patrycji
Chrząszcz: „Influence of heart rate on a fractional flow reserve measurement id different epicardial territories. A theoretical and experimental study in the stenosis model of porcine coronaries”, która zajęła
III miejsce.
Opiekunem prac są: prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz dr n. med. Bartłomiej Orlik z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, we współpracy z którymi powstały ww. prace.

II miejsce dla studenta Wydziału Lekarskiego w Katowicach w konkursie
Superhelisa 2016
Maciej Dyrbuś, student Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej, ustępując jedynie reprezentantowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w finale XIII Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biochemicznej dla Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych
„SUPERHELISA 2016”, który odbył się w Warszawie 20 maja br.
W klasyfikacji zespołowej drużyna Wydziału Lekarskiego w Katowicach w składzie:
Anna Boryczka, Diana Sikora i Maciej Dyrbuś zajęła IV miejsce.
Eliminacje do konkursu składają się z trzech etapów: testu (100 pytań), egzaminu
pisemnego (5 pytań otwartych) oraz finałowego egzaminu ustnego (3 pytania).
Do ostatniego etapu zaprasza się 8 najlepszych studentów. Organizatorem tegorocznego finału była Katedra i Zakład Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
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I miejsce studentów analityki medycznej na I Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej Konferencji
Naukowej Microbs
Studenci III roku analityki medycznej: Krystian Jakubczak, Michał Kania
i Tomasz Zawiła, członkowie Koła Naukowego działającego przy
Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zdobyli główną nagrodę za pracę
badawczą „Ocena wrażliwości na antybipotyki aminoglikozydowe
i ryfampicynę szczepów Staphylococcus epidermidis tworzących
i nietworzących biofilmu” na I Ogólnopolskiej Mikrobiologicznej
Konferencji Naukowej Microbs odbywającej się w dniach 12-13 maja
2015 r w Dwikozach koło Sandomierza.
Jako nagrodę główną otrzymali mini autoklaw „MICROJET”. Opiekunem
Koła Naukowego jest dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka.

II miejsce studentek analityki medycznej na konferencji w Lublinie
Emilia Gutkowska, Natalia Stronciwilk i Martyna Harnasz — studentki
IV roku kierunku analityka medyczna, członkinie Koła Naukowego Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
zdobyły drugą nagrodę w sesji "Immunologiczno-Genetycznej" prezentując
pracę pt. Potencjał przerzutowy komórek glejaka wielopostaciowego linii
U87MG z wyciszonym genem VEGFR2” podczas odbywającej się 21 maja
2016 r. w Lublinie, IV Ogólnopolskiej Konferencji Lubelskiego Towarzystwa
Studentów Analityki Medycznej. Opiekunem Koła Naukowego jest dr n.
med. Monika Paul-Samojedny.

Sukces studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Pediatrii
i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Studenci działający w Kole Naukowym przy Katedrze
i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM: Dominika Tobolska,
Miłosz Lorek, Krzysztof Maria Wilczyński, Elżbieta
Mazgaj, zdobyli pierwsze miejsca na 11th Białystok International Medical Congress for Young Scientists za prace:
„Relations between chronotype, personality and social
fear in students” oraz „Influence of chronotype on cortizol level and it’s links with social fear”.
Opiekunem koła jest dr hab. n. med. Aneta Gawlik,
a kierownikiem Katedry prof. dr n. med. Ewa MałeckaTendera.
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I nagroda dla absolwenta SUM
Wacław Jan Kroczek, absolwent kierunku lekarskodentystycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM zdobył pierwszą nagrodę w sesji
Public Health na odbywającej się w dniach 27-29 kwietnia
2016 r. w Gdańsku: 24th International Student Scientific
Conference, za pracę"The emergence of supercentenarians in
Poland and the study of human longevity". Na początku czerwca W.J. Kroczek uczestniczył także w konferencji "12th Supercentenarian Workshop" organizowanej przez Instytut Badań
Demograficznych Maxa Plancka (Max Planck Institute for
Demographic Research) w Tallinnie, w Estonii.

Dyplomatorium studentów English Division
27 czerwca br. w auli im. prof. W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyło
się uroczyste dyplomatorium studentów programu anglojęzycznego kończących naukę w SUM.
Przybyłych na uroczystość studentów i ich rodziny, w imieniu Dziekana
Wydziału, powitał prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry
Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Następnie głos zabrała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik, która życzyła absolwentom dalszych sukcesów
zawodowych i radości z wykonywanej pracy. Gratulacje złożył również prof. dr
hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Histologii
i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Uroczysty wykład wygłosił prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
W imieniu studentów kończących naukę podziękowania nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym złożył Soroush
Hejazi. Studenci odebrali dyplomy z rąk Pani Prorektor, a następnie uroczyście złożyli Przysięgę Hipokratesa.

Wykład Młodej Farmacji dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
10 maja br. w auli Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM przy ulicy Jedności 8, studenci zrzeszeni w Sekcji
Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja
Sosnowiec poprowadzili wykład o tematyce „Opieka farmaceutyczna"
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W czasie prezentacji seniorzy dowiedzieli się, jakie korzyści mogą odnieść
po wprowadzeniu w Polsce opieki farmaceutycznej oraz na czym ta usługa
może polegać. Następnie seniorzy usłyszeli jak poprawnie używać niektórych
postaci leków i jak bezpiecznie stosować leki na najczęściej dolegające
im przypadłości. Po wykładzie słuchacze mieli możliwość dokonania pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
w organizmie.
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Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku
25 maja 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się
uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prodziekani
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski oraz dr hab. n. med. Zenon
Czuba, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabrzu dr hab. n med.
Jolanta Zalejska-Fiolka i kierownik UTW w Sosnowcu dr hab. n. med.
Katarzyna Pawłowska-Góral.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu uroczystość odbyła się 22 czerwca br. w Centrum Dydaktycznym WNoZ. W spotkaniu wzięli udział
m.in.: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk i Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik
UTW prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz.
Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ostatnie w tym roku akademickim spotkanie
dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało miejsce 31 maja.

Zakończenie Uniwersytetu I Wieku
18 czerwca 2016 w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyło się uroczyste zakończenie
Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Podczas ostatniego spotkania, dzieci
i ich rodzice wysłuchali wykładu Prodziekan WNoZ Pani dr hab. n. med.
Grażyny Markiewicz-Łoskot. Po wykładzie przystąpiono do uroczystego
wręczenia dyplomów ukończenia Uniwersytetu. Młodzi absolwenci
z dumą i radością odbierali dokument potwierdzający ich całoroczną
pracę i zaangażowanie w zajęcia. Dodatkową niespodzianką był
występ artystyczny w wykonaniu tancerzy: Wiktorii Łach, Agaty Masarczyk, Aleksandra Kwiatkowskiego i Szymona Kwiatkowskiego.

Wyjść poza horyzont 2016
18 maja 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ulicy
Zielonej 5 w Katowicach odbyła się V Integracyjna Impreza SportowoRekreacyjna "Wyjść poza horyzont", zorganizowana przez studentów
fizjoterapii i wykładowców Zakładu Fizjoterapii i Metod Specjalnych
Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
oraz Dyrektor Szkoły — mgr Agnieszka Badura. Honorowy patronat nad
imprezą objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki.
Celem majowego spotkania była przede wszystkim integracja dzieci
niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, popularyzacja sportu i zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu z pociechami w sposób
aktywny. Główną część imprezy stanowiły konkurencje sportoworekreacyjne dla dzieci szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi z województwa śląskiego. Spotkanie zakończyło rozdanie pamiątkowych dyplomów oraz nagród.
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Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
Studenci kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będący członkami organizacji studenckiej Śląska Medycyna Laboratoryjna, przy współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych zorganizowali obchody Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty
Laboratoryjnego.
Obchody odbyły się 3 czerwca br. na Placu Stulecia w Sosnowcu.
Studenci przygotowali dla mieszkańców miasta szereg informacji
dotyczących wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych. Akcja
miała na celu zapoznanie mieszkańców Sosnowca z istotą zawodu
diagnosty laboratoryjnego.

Farmaceuta Też Człowiek – akcja Młodej Farmacji
31 maja br. Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja Sosnowiec” we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu po raz kolejny zorganizowała
na terenie Dworca PKP akcję „Farmaceuta Też Człowiek”, która była
połączona z obchodami Światowego Dnia Walki z Tytoniem.
Podczas wydarzenia przechodnie mogli skorzystać z bezpłatnych
pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz zawartości tkanki tłuszczowej i obliczyć swoje BMI.
Akcja miała na celu uświadomienie społeczności Zagłębia, jak ryzykowne dla naszego zdrowia jest palenie papierosów i jakie korzyści
zdrowotne daje rzucenie palenia oraz zmiana stylu życia.
[Fot. Mateusz Stajner]

Turniej Squasha o Puchar JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
14.05.2016 odbył się I Turniej Squasha o Puchar JM Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szeroka
współpraca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego,
Samorządu Doktorantów oraz Akademickiego Związku Sportowego pozwoliła na zorganizowanie 4-godzinnego Turnieju przepełnionego zaciętą sportową rywalizacją oraz wielkimi emocjami w zaprzyjaźnionym klubie SQUASHFIT w Katowicach.
W zawodach, które były zwieńczeniem sezonu ligi squashowej
oraz wspaniałą okazją do integracji, wzięli udział studenci oraz
doktoranci naszej Uczelni. W kategorii studentek najlepsza
okazała się Monika Klimek, drugie miejsce zajęła Magdalena
Wawrykiewicz, a trzecie Jagoda Mytych. W kategorii studentów
pierwsze miejsce przypadło Mateuszowi Kordzikowskiemu,
drugi był Michał Widuch a trzeci Tomasz Skowerski.
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Medykalia 2016 — relacja

W dniach 13-21 maja br. na terenie Katowic i pozostałych miast aglomeracji śląskiej odbywał się cykl wydarzeń kulturalnych,
których częścią były Medykalia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Medykalia rozpoczęły się 13 maja seansem horrorów w auli im. prof. Witolda Zahorskiego, zorganizowanym przez Wydziałowe
Samorządy Studenckie Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Nauk o Zdrowiu. Tytuły wybrali studenci — zobaczyć można było
m. in. Psycho, The Conjuring oraz Silent Hill. Medykaliowe kino cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Następnego dnia odbył się coroczny grill z okazji Medykaliów, zorganizowany w klubie studenckim "Medyk". W programie było
pieczenie kiełbasek oraz zabawa przy muzyce.
W poniedziałek, 16 maja rozpoczęły się, współorganizowane przez Samorząd Studencki SUM w Katowicach, Juwenalia Śląskie
2016. Tradycyjnie inauguracją Juwenaliów był barwny pochód studencki, w którym wzięło udział kilkaset osób, w tym około 150
studentów SUM. Po dotarciu pochodu na rynek, Władze Katowic przekazały studentom klucze do miasta. W imieniu SUM klucze
odebrali: Prorektor ds. Studiów i Studentów Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Paweł Pęcak.
W środę 18 maja Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu zorganizował grilla na terenie Domów Studenta SUM przy ul. Ostrogórskiej. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Dla wszystkich uczestników Wydziałowy Samorząd Studencki zorganizował liczne konkursy z nagrodami oraz wspólne grillowanie. Wieczorem impreza przeniosła się do klubu "Farmacon" gdzie studenci bawili się do białego rana
przy muzyce i kolejnych konkursach z nagrodami. Tego samego dnia Wydziałowy Samorząd Studencki Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zorganizował imprezę w klubie "Planeta". Podczas imprezy przeprowadzono liczne
konkursy zręcznościowo-logiczne z nagrodami.
W czwartek 19 maja odbyło się główne wydarzenie Medykaliów 2016 — koncert plenerowy w Parku Leśnym "Muchowiec". Zagrali
m. in. Joanna Nykiel, OCB i HappySad. Koncert był jak do tej pory największym tego typu wydarzeniem zorganizowanym przez
Samorząd Studencki SUM w Katowicach — według danych organizatora do Parku przybyło w ten dzień około 10 000 osób.
Kolejnego dnia na terenie kampusu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu-Rokitnicy skupiono się
przede wszystkim na sportowym duchu oraz zdrowej rywalizacji. O godzinie 14:00 z terenu kampusu wyruszył bieg na 8 km.
O godzinie 17:00 rozpoczął się kolejny bieg, tym razem mniej wymagający — na 4 km i w trzyosobowych zespołach. Podczas tego
biegu studenci musieli pokonać liczne wymyślne przeszkody i zadania, a oprócz czasu liczyła się także ich kreatywność.
Po zakończeniu biegu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom przez Sekretarz Miasta Zabrze Panią Ewę Weber
oraz Prodziekanów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: prof. dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka, prof. dr hab. n. med. Jacka Kasperskiego oraz dr hab. n. med. Zenona Czubę. Kolejnym konkursem, który odbył się
w ramach Medykaliów 2016 było przeciąganie liny. Udział w zawodach wzięła także drużyna Pana Prodziekana dr hab. n med.
Zenona Czuby, która dotarła do finału. Z powodu pęknięcia liny w finale nie wyłoniono zwycięzców.
Wszyscy chętni mogli także poczęstować się specjałami z grilla przygotowanymi przez studentów z Samorządu Studenckiego,
zrobić sobie zdjęcia w fotobudce oraz potańczyć w rytm muzyki.

Paweł Pęcak
Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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„Pielęgniarstwo — Miłość i Pasja. W hołdzie Hannie Chrzanowskiej”
20 maja 2016 roku w auli im. prof. dr. hab. Witolda Zahorskiego przy ul.
Medyków 18 w Katowicach-Ligocie odbyła się konferencja poświęcona
życiu i działalności Hanny Chrzanowskiej.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych
dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego
w Katowicach dr hab. n. med. Marek Waluga, Ks. Dr Wojciech Bartoszek
— Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych oraz prelegenci: Tadeusz
Wadas — Przewodniczący Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i Przewodniczący Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Anna Janik — Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Hanna Paszko — Ekspert ds. etyki
przy NRPiP w Warszawie, Izabela Ćwiertnia — Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich — Oddziału
Kraków, Marzena Florkowska — autorki książki o Hannie Chrzanowskiej pt.:"Moje spotkania z Hanną Chrzanowską, pół wieku później"
oraz dr hab. n. hum. Lesław Niebrój — z Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.
Gości powitał Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, a konferencję poprowadziła dr n. hum.
Halina Kulik, kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
Wykład programowy pt. "Komu etyka jest (nie)potrzebna: Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach
(Monteskiusz)” wygłosi dr hab. Lesław Niebrój. Zaproszeni goście podjęli także dyskusję na temat: „Czy współczesnemu pielęgniarstwu potrzebna jest etyka?”
Podczas uroczystości odbyło się także tradycyjne „czepkowanie”. Czepek — jako symbol oddania, poświęcenia i wyboru zawodu
polegającego na pomaganiu innym, został wręczony studentom I roku pielęgniarstwa.
Hanna Chrzanowska (ur. 7 października 1902 w Warszawie, zm. 29 kwietnia 1973 w Krakowie) — była pielęgniarką, instruktorką
pielęgniarstwa i prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego.
Od 1926 do 1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W latach od 1929
do 1939 redagowała miesięcznik "Pielęgniarka Polska". Ponadto dużo publikowała z dziedziny pielęgniarstwa.
Po wybuchu wojny w 1939 r. przyjechała do Krakowa. Po wojnie i po otwarciu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej
w Krakowie, pracowała jako kierownik działu pielęgniarstwa społecznego i domowego zwracając uwagę na solidne przygotowanie
swych uczennic do pielęgnowania chorych w warunkach domowych. W tym celu wspólnie z nimi odwiedzała obłożnie chorych, służąc
im radą i pomocą podczas odbywanych przez nie praktyk.
W 1966 r. zachorowała na chorobę nowotworową. Mimo operacji choroba dalej szerzyła się w jej organizmie wskutek czego
doprowadziła do śmierci, która nastąpiła 29 kwietnia 1973.
Starania o wykazanie jej świętości doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, który to został otwarty 3 listopada 1998.
1 października 2015 r. Papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, odtąd przysługuje jej tytuł
Czcigodnej Służebnicy Bożej. (źródło: wikipedia).

Akcja Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej „Ciąża pod opieką diagnosty laboratoryjnego”
21 maja 2016 roku studenci Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu kierunku
analityka medyczna reprezentujący Śląską Medycynę Laboratoryjną, zorganizowali w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej akcję pt. „Ciąża pod opieką diagnosty laboratoryjnego”. Podczas akcji mieszkańcy Zagłębia mieli również możliwość oznaczenia we krwi stężenia glukozy oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.
To pierwsza ogólnopolska akcja organizowana przez wszystkie
11 wydziałów uniwersytetów medycznych kształcących diagnostów laboratoryjnych. Projekt był objęty patronatem Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
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Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny

Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM akcji społecznej „Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny”,
która odbyła się w niedzielę 22 maja.
Wszyscy chętni mogli skorzystać z porad lekarskich i badań profilaktycznych, przygotowano również warsztaty z pierwszej
pomocy, komunikacji w rodzinie i ergonomii dnia codziennego.
Nie zabrakło także zajęć sportowych: m.in. jogi, zumby, nordic walking i łucznictwa. Na najmłodszych uczestników czekały gry
i zabawy oraz pokaz sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji z udziałem słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, a także
prezentacja wozu strażackiego i policyjnego motocykla. Dużą atrakcją były także symulatory dachowania oraz jazdy samochodem.

V Kongres ” Obywatel Senior " – I Wojewódzkie „ Senioralia 2016”
8 maja 2016 r. pracownicy Zakładu Propedeutyki Położnictwa,
Zakładu Fizjoterapii oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach pod kierownictwem Pani prof. dr hab. n. med. Violetty
Skrzypulec-Plinty przeprowadzili warsztaty edukacyjne dotyczące
zdrowia kobiety i mężczyzny w ramach V Kongresu „ Obywatel
Senior”, który odbył się w Parku Śląskim.
Warsztaty „Zdrowy Senior” obejmowały zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych:



raka piersi: nauka samobadania piersi i zasady prowadzenia
samokontroli;



raka szyjki macicy: warsztaty tematyczne na temat badania
cytologicznego;

Dokonano oceny stanu ogólnego poprzez: kontrolę tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę poziomu glukozy we krwi, ocenę
masy ciała, wzrostu, pomiar obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiar tkanki tłuszczowej.
Możliwa była również: ocena stanu psychicznego (wykonanie testu MMSE Mini - Mental State Examination), wczesnego rozpoznawania depresji (test BDI Beck Depression Inventory), wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził wśród Seniorów kompleksową ocenę narządu ruchu obejmującą: komputerową ocenę wysklepienia stóp, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń wysklepienia zwiastujących zaburzenia funkcji/struktury stopy; ocenę
składu masy ciała za pomocą wagi TANITA.
Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty dotyczące ergonomii czynności dnia codziennego, a także profilaktyka i nowoczesne
metody terapii zespołów bólowych kręgosłupa. Zgromadzone wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania indywidualnych
zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.
9 maja 2016 w Skansenie odbył się wykład pt. „Seks po sześćdziesiątce — czy skazany jest na emeryturę?”, który wygłosiła prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta — 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. W trakcie dwudniowego święta Seniorów, przybliżono uczestnikom tematykę związaną nie tylko ze zdrowiem,
ale również ze sztuką, sportem, nauką i szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
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Dzień Otwarty z coachingiem
6 maja br. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu odbył się
Dzień Otwarty z coachingiem zorganizowany przez pracowników Zakładu
Psychologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM oraz studentów kierunku coaching medyczny. Głównym celem spotkania było przybliżenie metod pracy
coacha oraz promocja coachingu medycznego. Patronat honorowy objęła
Prorektor-elekt ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Dzień Otwarty rozpoczął się wykładem „Klient czy pacjent? Elementy
coachingu w medycynie” mgr Katarzyny Marquardt — coacha ericksonowskiego. Następnie studenci przedstawili analizę wywiadów z mieszkańcami województwa śląskiego na temat coachingu medycznego.

Następnie odbył się panel ekspertów na temat granic coachingu z udziałem: dr n. hum. Moniki Bąk-Sosnowskiej- psychologa klinicznego, psychodietetyka, przewodniczącej Sekcji Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, kierownika Zakładu
Psychologii WNoZ SUM, dr n. hum. Katarzyny Sitnik-Warchulskiej — Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej,
psychoterapeuty Eoropean Association for Psychotherapy, asystenta w Zakładzie Psychologii WNoZ SUM, lek med. Barbary PeterkoBudniok lekarza pediatry, specjalisty medycyny rodzinnej, dyrektora Departamentu Medyczno-Jakościowego Grupy Neomedic,
lek. med. Olafa Lubasa — specjalisty chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, wykładowcy w Zakładzie Medycyny i Opieki
Paliatywnej WNoZ SUM, ordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej w szpitalu Św. Kamila w Tarnowskich Górach, mgr Barbary Marszałek — doradcy zawodowego, coacha, trenera biznesu i konsultanta HR oraz mgr Joanny Muszak — coacha, twórcy Akademii
Coachingu C-People oraz Akademii Rozwoju Coacha C-People, trenera rozwoju osobistego.
Dla zainteresowanych przygotowano również warsztaty: „Słodki coaching czyli droga przez cukrzycę” prowadzony przez mgr Sabinę
Krawniak i lic. Annę Jamorozek (studentki II roku coachingu medycznego) oraz „Dialog nie monolog- czyli skuteczne komunikowanie
się w ochronie zdrowia” prowadzony przez: lic. Martę Stąsiek i mgr Marzenę Musiała (studentki II roku coachingu medycznego).
Spotkaniu towarzyszyła sesja plakatowa — mapy myśli dotyczące coachingu przygotowane przez studentów. Zorganizowano także
pokaz zdjęć zrealizowanych podczas zajęć na kierunku coaching medyczny oraz konkurs na hasło promujące kierunek. I miejsce zajął
Mateusz Maligłówka za hasło: Coaching medyczny? W SUM-ie, czemu nie!, a drugie ex aequo Magdalena Leśniowska (Coaching medyczny - bo każda choroba to inny człowiek) oraz Izabela Rozmiłowska (Coaching medyczny czyli wszystkie drogi prowadzą do pacjenta).

SUM na Wojewódzkich Mistrzostwach o Odznakę Sprawności Fizycznej w Sosnowcu

10 czerwca na stadionie przy Al. Mireckiego w Sosnowcu odbyły się
Wojewódzkie Mistrzostwa o Odznakę Sprawności Fizycznej Śląskiej
Organizacji Obronnej OSW im. ks. J. Poniatowskiego. Zmierzyli się
w nich uczniowie klas mundurowych szkół z terenu całego województwa.
Oprócz widowiska sportowego na odwiedzających czekało wiele atrakcji i ciekawostek, m.in. pokazy przygotowane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Wojsko Polskie, Inspekcję Transportu Drogowego. Na zawodach obecni byli także przedstawiciele Działu Karier
Studenckich i Promocji Uczelni oraz Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, którzy zaprezentowali młodzieży bogatą
ofertę edukacyjną. Stoiska Uczelni cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Noc Muzeów

Ponad 750 osób odwiedziło Bibliotekę Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach akcji „Noc Muzeów”.
Zwiedzający mogli zajrzeć w miejsca, które na co dzień nie są udostępniane czytelnikom — podziemia budynku czy sejf. Ponadto
bibliotekarze przygotowali takie atrakcje jak maraton czytelniczy w sejfie, konkurs wiedzy o historii medycyny „Od Hipokratesa do
Watsona: zdrowie i choroba przez wieki”, prezentację trójwymiarowego atlasu anatomii oraz warsztaty dla dzieci z robienia zakładek
do książek, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
Chętni mogli także wysłuchać wykładów na temat zdrowia, przygotowanych i zaprezentowanych przez pracowników Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
Specjalną atrakcją był pokaz mumifikacji przygotowany przez Studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu i konkurs na najładniejszą mumię.
Zwiedzający mogli również skorzystać z pomiaru ciśnienia, badania tkanki tłuszczowej i składu ciała, które przeprowadzali studenci
Młodej Farmacji Sosnowiec.
Wydarzeniu towarzyszyły także wystawy:



Szlakiem Grünfeldów w Katowicach — prezentacja zdjęć i opisów katowickich kamienic zaprojektowanych i wybudowanych
przez rodzinę Grunfeldów.



Urządzenia i narzędzia (instrumenty) medyczne z minionej epoki — z zasobów Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału
Nauk o Zdrowiu.

Planując Noc Muzeów bibliotekarze chcieli zapoznać zwiedzających zarówno z historią budynku, jak również z jego obecnym stanem
i wykorzystaniem zabytkowych wnętrz. Biblioteka Główna SUM mieści się obecnie w zabytkowym budynku, którego ciekawą
przeszłość widać w wielu miejscach gmachu. Budynek powstał w 1900 r. jako willa mieszkalna Hugo Grünfelda, który również był jej
projektantem. W latach 30. XX w. gmach został przystosowany do potrzeb Państwowego Banku Rolnego, a w kilka lat później
gruntownie przebudowany w stylu modernistycznym. W ciągu następnych lat budynek był użytkowany przez kolejne banki aż
do 2001 r., kiedy to stał się własnością SUM (wówczas Śląskiej Akademii Medycznej). Początkowo była to siedziba rektoratu Uczelni,
a w roku 2012 do budynku przeniesiono Bibliotekę Główną.

W dniach 2-4 czerwca br. odbył się po raz pierwszy na Śląsku, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
któremu przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Szczepański, Prorektor-elekt ds. Nauki SUM, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, autor najlepszej
pracy naukowej na świecie z dziedziny onkologii i hematologii. Zaprosił na Śląsk 66 renomowanych lekarzy i naukowców,
którzy debatowali nad wzmocnieniem zainteresowania wokół finansowania i realizacji badań dotyczących hematologii i onkologii
dziecięcej w Polsce.
Prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej podkreślał, że najważniejszym zadaniem
spotkania była praca nad wyleczeniem jak największej ilości chorych dzieci, ale również podjęcie działań nad zmniejszeniem
toksyczności stosowanych terapii.
Prof. Tomasz Szczepański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu uważa, że spotkanie światowej sławy lekarzy
i specjalistów pomoże polskiej hematologii i onkologii w odnalezieniu złotej drogi — w jaki sposób lepiej diagnozować, monitorować
i opracować najskuteczniejsze metody leczenia. „Celem jest dołączyć do najnowocześniejszych protokołów leczenia białaczki limfoblastycznej, które mają już zastosowanie w krajach zachodnich” (Niemcy, Włochy).
Prezes Fundacji ISKIERKA — Jolanta Czernicka-Siwecka, jest zdania, iż sam poziom onkologii i hematologii w Polsce jest zbliżony
do zagranicznego, jednak problem zasadza się na finansowaniu, ponieważ niektóre metody leczenia nie są w Polsce dostępne, stąd
wyjazdy podopiecznych Fundacji na leczenie zagraniczne.
Współorganizatorem zjazdu była Fundacja ISKIERKA, która od 2009 r. aktywnie wspierała innowacyjne projekty
prof. Szczepańskiego. Efektem tego była praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic
leukemia: How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki dofinansowaniu przez
Fundację ISKIERKA i została wybrana najlepszą na świecie pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015.
Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowali Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława oraz
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
/źródło: Fundacja Iskierka/

25-lecie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu
45 Zjazd Psychiatrów Polskich
W dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Katowicach odbył się
45 Zjazd Psychiatrów Polskich pod patronatem honorowym JM Rektora SUM prof. dr. hab. n. med. Przemysława
Jałowieckiego. Tematem przewodnim był: “Człowiek
i rodzina a zdrowie psychiczne”. W Zjeździe zarejestrowało udział 2300 uczestników. Odbyło się 110 sesji,
z udziałem ponad 300 wykładowców z kraju i zagranicy.
Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

14 czerwca br. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii obchodziła
swoje 25-lecie. W obchodach uczestniczył Prorektor ds.
Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Fundacja zrodziła się z wizji profesora Zbigniewa Religi, pod
jego kierunkiem oraz z dobrej woli ludzi, którym bliska była
misja wdrażania do użytku klinicznego najnowszych metod
ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. Dziś
Fundacja zatrudnia ok. 70 osób. We własnej siedzibie,
z nowoczesną, komfortową salą sympozjalną i unikatowym
Instytutem Protez Serca, utworzonym w 1993 roku kosztem
ponad 2 mln USD, Fundacja prowadzi prace naukowobadawcze i wdrożeniowe skoncentrowane w trzech pracowniach: sztucznego serca, bioinżynierii i biocybernetyki.
Niewątpliwie jej największymi dorobkiem są przedsięwzięcia
związane z mechanicznym wspomaganiem serca dla dzieci
i dorosłych Religa Heart i rodzina robotów chirurgicznych
Robin Heart. Fundacja opracowuje również trenażery
i stanowiska edukacyjne oraz programy symulacyjnodoradcze dla chirurgii oraz rozwija prace w dziedzinie inżynierii tkankowej, z myślą o zastosowaniu jej w terapii serca.

„Medyczne i społeczne aspekty traumy”
„Medyczne i społeczne aspekty traumy” pod takim tytułem przebiegała IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu
„W przestrzeni stresu i lęku” zorganizowana przez Katedrę i Zakład
Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy
Medycznej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Zdj. Śląska Izba Lekarska

W czasie dwudniowego spotkania w Domu Lekarza głos zabrali specjaliści z zakresu medycyny, psychologii, języko- czy literaturoznawstwa.
W gronie krajowych i zagranicznych wykładowców znaleźli się m.in.
prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, prof. dr hab. n. med. Jadwiga
Jośko-Ochojska, dr Marie-France Hirigoyen, prof. dr hab. n. med.
Hanna Misiołek, prof. Wojciech Gruszczyński, PhD Shirley Fecteau,
mgr Andrzej Ochojski i in. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenon Czuba.

Szpitalnictwo na Górnym Śląsku

10-11 czerwca 2016 roku W Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historii
Medycyny pt. "Szpitalnictwo na Górnym Śląsku" pod patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
oraz Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach — dr.
n.med. Jacka Kozakiewicza.
Władze SUM podczas konferencji reprezentowała Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk.

Zdj. Śląska Izba Lekarska

XXIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu
chorób serca, płuc i naczyń
2-3 czerwca 2016 r. w Zabrzu odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca,
płuc i naczyń”, oraz towarzyszące jej XVII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Personalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz stratyfikacja ryzyka w schorzeniach sercowo-naczyniowych”. Przygotowane zagadnienia obejmowały
m.in.: opiekę zintegrowaną, niewydolność serca, postępy w elektroterapii,
leczenie przeciwzakrzepowe, nadciśnienie płucne, wady serca czy ostre
zespoły wieńcowe. Oprócz wykładów, prezentowane były ciekawe
i trudne przypadki kliniczne. W konferencji uczestniczyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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Posiedzenie Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia
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Wizyta w ramach Erasmus +

9 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło
się posiedzenie plenarne Rady Naukowej, podczas którego omówiono sytuację interny. Wystąpienie na temat problemów finansowych interny
w Polsce przedstawił Prorektor ds. Nauki SUM,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób
wewnętrznych prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

50-lecie Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego
14 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta konferencja z
okazji 50-lecia istnienia Wydziału w której uczestniczyli
przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich, pracownicy
i studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz reprezentanci instytucji i podmiotów współpracujących z wydziałem. W uroczystości wzięli udział Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof.
dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds.
Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Uczestników uroczystości powitali JM Rektor Uniwersytetu
Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz oraz prof.
dr hab. Marian Mikołajczyk — kierownik Katedry Historii
Prawa. Podczas jubileuszowej konferencji odbył się panel
dyskusyjny dotyczący początków Wydziału Prawa i Administracji.

Kto się czubi, ten się lubi—konferencja
IFMSA
21.05.2016 w Katowicach na auli im. Prof. W. Zahorskiego
na Ligocie w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland zorganizowano konferencję „Kto się czubi, ten się lubi, rozmowy o seksie i nie
tylko”. Objęła ona serię wykładów poruszających problemy
dotyczące fizjologii, odkrywania kobiecości i męskości
zgodnie z filozofią Carla Gustava Junga oraz problemu
dezaprobaty płci i transseksualizmu. Wydarzenie swoim
patronatem objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

7 czerwca br. Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu gościł
prof. Clausa Loosa Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk
Społecznych oraz prof. Thomasa Schmida wydziałowego Koordynatora współpracy międzynarodowej z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kempten. Wizyta odbyła się
w związku z nawiązaną współpracą w ramach programu
Erasmus+ i obejmowała spotkania z pracownikami i studentami Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Dr hab. n.
farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok — Dziekan Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz dr Piotr Romaniuk
z Zakładu Polityki Zdrowotnej omówili możliwości
i perspektywy dalszej współpracy.

Medycyna – potencjał eksportowy
województwa śląskiego
Organizowane przez Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości
I międzynarodowe spotkanie brokerskie klastrów branży medycznej — MedicaSilesia Cluster Meeting 2016 odbyło się 14 czerwca
podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Innowacji
Gospodarczych i Naukowych INTARG. Wydarzenie pod hasłem:
"Medycyna — potencjał eksportowy województwa śląskiego" kierowane było do osób zainteresowanych zmianami zachodzącymi
w rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych, a w szczególności medycyny.
Głównym punktem programu była konferencja, w trakcie której
zostały omówione kluczowe inwestycje i projekty w obszarze zdrowia wdrożone na terenie województwa śląskiego. Wystąpienie
m.in. na temat programów profilaktycznych przedstawił Prorektor
ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

ZAPOWIEDZI
Otyłość wieku rozwojowego od przyczyn do konsekwencji. Rola Chirurgii
Bariatrycznej w leczeniu otyłości u dzieci
Mamy zaszczyt zaprosić na I Konferencję Naukową
pt. „Otyłość wieku rozwojowego od przyczyn do konsekwencji. Rola Chirurgii Bariatrycznej w leczeniu otyłości
u dzieci”, która odbędzie się w dniach 19-20.09.2016 r.
w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej przy ul. Medyków 8b w Katowicach.
Po raz pierwszy w Polce temat będzie obejmował złożony
problem leczenia otyłości u dzieci, a zagadnieniem
wiodącym będzie udział chirurgii w owym leczeniu.
Wykładowcami będą eksperci w dziedzinie Pediatrii,
Endokrynologii i Chirurgii Metabolicznej z Polski i zagranicy (USA, Francja).
W programie zaplanowano również warsztaty z analizy
składu ciała, oraz zabiegi operacyjne z transmisją na
żywo z sali operacyjnej GCZD w Katowicach.
Wszystkich zainteresowanych (studentów, stażystów,
lekarzy rodzinnych, pediatrów, endokrynologów, chirurgów) tematyką nowoczesnych metod leczenia otyłości
wśród dzieci serdecznie zapraszamy!
Program i rejestracja uczestników
internetowej: www.otyloscdziecieca.pl

na
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Śląski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością Sekcja
Pediatryczna
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