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Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

W dniu 30 września 2016 r. zabrzmiało uroczyste Gaudeamus, inaugurując rok akademicki
2016/2017 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Na uroczystość przybyli m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, śląscy parlamentarzyści: Poseł
Ewa Malik oraz Poseł Jerzy Polaczek, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Wiceprezydenci miast: Zabrza — Krzysztof Lewandowski, Katowic — Bogumił Sobula, Bytomia —
Robert Dederko, Biskup Pomocniczy Metropolity Katowickiego Adam Wodarczyk, przedstawiciele władz uczelni śląskich: JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych — prof. Antoni
Cygan, JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego —
prof. Krzysztof Szaflarski, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach — prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Badań Naukowych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach — prof. Andrzej Noras, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach — prof. Andrzej Małecki, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy Międzynarodowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach — prof. Jacek Glenc, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej — prof. Rafał Bobiński, Doktor Honoris Causa
prof. Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. Grzegorz Opala i prof. Władysław Pierzchała, Dyrektor Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia — Katarzyna Chmielewska, Dyrektor
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach — Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej —
dr Jacek Kozakiewicz, Prezes Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych — mgr Anna Janik, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach — Małgorzata
Moryń-Trzęsimiech, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach — Tadeusz
Donocik, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz i Magdalena Biela, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej — st. bryg. Jeremi Szczygłowski, Zastępca Komendanta Szkoły
Policji w Katowicach — insp. Jarosław Gałuszka, reprezentant Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego — prof. Andrzej Więcek, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach — dr Stanisław Dyląg, Zastępca Dyrektora ds.
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Medycznych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia — Piotr Nowak, Duszpasterz Akademicki — ks. Damian
Copek, Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia — Wojciech Kuta, Dyrektor Oddziału Regionalnego PZU Życie SA i PZU SA Roman Kucharczyk
wraz z zespołem współpracowników, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Barbary Dolniak — Bożena Łapaj, Dyrektor Biura
Poselskiego Posła na Sejm Grzegorza Tobiszowskiego — Anna Horodyńska, Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny
Specjalistycznej, dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących oraz studenci i pracownicy Uczelni.
JM Rektor SUM w swoim przemówieniu przekonywał studentów, że warto być naukowcem, choć nie jest to misja i zadanie dla każdego.
Mówił, że nauka wymaga pasji odkrywcy, i taką pasję prezentuje wielu wychowanków SUM, którzy pozostali w Uczelni, jak i rozjechali się
po świecie: „Warto być naukowcem, nie ze względu na możliwość uzyskania wyższych zarobków, bo to często nie jest możliwe, ale z powodu
niepowtarzalnego uczucia satysfakcji z czegoś nowego, czemu towarzyszy przyspieszone bicie serca – jeżeli znajdzie się dotychczas nieznaną
formułę leku, metodę diagnostyczną lub sposób leczenia.”
JM Rektor SUM wspomniał o potrzebie stworzenia spójnego wizerunku Uniwersytetu, która stała się przyczynkiem do podjęcia decyzji
o zmianie herbu, logo, sztandaru i pieczęci Uczelni, o integracji wizerunkowej pomiędzy Uczelnią i jej Szpitalami Klinicznymi oraz Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.
Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych
studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Joanna Smolarczyk.
ODZNACZENIA
W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:
Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: prof. Jana Barona, prof. Marka Hartleba, prof. Zdzisłwę Konderę-Anasz, prof. Krystynę
Trzepietowską-Stępień, prof. Violettę Skrzypulec-Plintę.
Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano: prof. Marka Deję oraz prof. Damiana Kusza.
Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano: prof. Zenona Czubę, prof. Andrzeja Franka, prof. Ewę Mrukwę-Kominek, prof. Ewę Obuchowicz, prof. Magdalenę Olszanecką-Glinianowicz, prof. Iwonę Żak.
Medale Komisji Edukacji Narodowej, które na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wręczono: prof. Grzegorzowi Helbigowi,
prof. Markowi Manderze, dr hab. Józefie Dąbek, dr hab. Joannie Folwarcznej, dr. hab. Tomaszowi Francuzowi, dr hab. Joannie KaszniKocot, dr hab. Teresie Kokot, dr. hab. Włodzimierzowi Mazurowi, dr. hab. Krzysztofowi Pawlickiemu, dr. hab. Andrzejowi Ziębie.
Działając na podstawie § 12 Regulaminu przyznawania medali i odznaczeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 177/2007 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 4 lipca 2007 r. oraz § 51 ust. 4 Statutu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja Rektor nadał medale oraz odznaczenia Uczelni.
Za prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działalność, która przyczynia się do promowania
Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, odznaczony Medalem został Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia —
Wojciech Kuta.
Pracownikom Uczelni z co najmniej 20-letnim stażem zatrudnienia i wyróżniającym się wyjątkowymi zasługami, JM Rektor przyznał
Medale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uhonorowani zostali: prof. Przemysław Nowak, prof. Grzegorz Bajor, dr hab. Czesław Chowaniec, dr hab. Józefa Dąbek, dr Kazimiera
Klementys, dr hab. Ewa Marchwińska-Wyrwał, dr hab. Joanna Ścieszka, dr hab. Danuta Wiechuła.
Odznaki Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali:
Prezes Zarządu PZU SA — Michał Krupiński, Dyrektor Oddziału Regionalnego PZU Życie SA i PZU SA — Roman Kucharczyk, Dyrektor
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach — dr Dariusz Jorg.
Za przyczynienie się do rozwoju Uczelni w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej odznaki Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali: dr hab. Urszula Cegieła, dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, dr Adam Błażelonis,
dr Sławomir Kwiatkowski, dr Katarzyna Winsz-Szczotka, Krystyna Cieślak oraz Maria Kaczmarczyk.
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CEREMONIA NADANIA TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO SUM

Kolejnym
punktem
uroczystości
była
ceremonia
nadania
tytułu Profesora Honorowego SUM prof. dr. hab. n. med. Waldemarowi
Jańcowi. Z wnioskiem o nadanie tytułu Profesora Honorowego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu Profesorowi wystąpili:
prof. Krystyna Olczyk, prof. Ewa Buszman i prof. Ewa Obuchowicz.
W imieniu wnioskodawców laudację wygłosiła Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Krystyna
Olczyk. Następnie Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. Stanisław Boryczka odczytał treść dyplomu, a JM Rektor SUM
dokonał aktu nadania tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu prof. Waldemarowi Jańcowi.
Po ceremonii do zebranych zwróciła się dr Maria Gajecka-Bożek gratulując Profesorowi uhonorowania tytułem Profesora Honorowego.
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zakończył wykład
inauguracyjny prof. Waldemara Jańca pt. „Leki sieroce”.
Na ręce JM Rektora SUM spłynęły liczne listy gratulacyjne od osób, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości Inauguracji Roku
Akademickiego 2016/2017, za które społeczność akademicka serdecznie dziękuje.

Nowe logo na nowy rok
U progu nowego roku akademickiego Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach zmienia swój
wizerunek. Modyfikacji uległy zarówno herb, jak
i logo Uczelni, które uzyskało prosty, nowoczesny
wygląd.

Nowy logotyp SUM skonstruowany jest na bazie
okręgu ze stylizowanych liter skróconej nazwy
Uczelni oraz krzyża medycznego, określającego jej
profil kształcenia. Płaskie aple koloru i mocne
formy inspirowane są industrialnym charakterem
Śląska. Poszczególne elementy oraz kształty powtarzane są konsekwentnie w obrębie całego
znaku, nadając mu spójności.
Nowy jest też herb, który nawiązuje do historii
Uczelni. Pięć krzyży medycznych w herbie określa
liczbę wydziałów oraz, podobnie jak w przypadku
logo, profil Uczelni. Na tarczy umieszczona jest także data — 1948, czyli rok powstania ówczesnej Akademii Lekarskiej, która
mieściła się w historycznych granicach Bytomia (Rokitnica), co podkreśla fakt obecnych przy tarczy trzymaczy, które w przeszłości często stosowane były w herbie tego miasta. Kształt tarczy wzorowany jest na herbie Władysława Opolczyka z Herbarza Geldrii. Poprzeczne, mocne pasy w klinie symbolizują pokłady węgla, charakterystyczne dla górniczego charakteru regionu.
Zmianie uległy również symbole szpitali. Nowe pozwolą jednoznacznie identyfikować jednostki kliniczne Uczelni wśród
innych działających na rynku.
Znaki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz jednostek podległych zaprojektowane są na bazie współczesnej estetyki, w oparciu o syntetyczny język graficzny. Ich głównymi atutami są: prostota, czytelność i nowoczesna forma.
Autorem znaków graficznych jest młoda, utalentowana graficzka Kamila Miłoń, która w ubiegłym roku dołączyła do zespołu
Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni.
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Uroczyste Immatrykulacje
W dniach 29 września — 3 października odbyły się immatrykulacje nowo przyjętych studentów poszczególnych Wydziałów SUM. 29 września w auli im. prof. W. Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie uroczyste ślubowanie w obecności
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanny Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty oraz
władz Wydziału Lekarskiego w Katowicach złożyli studenci I
roku kierunku lekarskiego i neurobiologii. Tego samego
dnia odbyła się także immatrykulacja studentów kierunków:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu. W uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz prodziekani Wydziału. Dzień później ślubowanie połączone z pasowaniem na studenta odbyło się w
Wydziale Nauk o Zdrowiu. Na uroczystości obecni byli: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik
oraz władze Wydziału. W sobotę, 1 października podobna
uroczystość, również dla uczestników studiów doktoranckich, z udziałem Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni miała miejsce w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, a 3 października
uroczyste ślubowanie złożyli studenci I roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Dla wszystkich nowych studentów Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni przygotował słodką niespodziankę w postaci babeczek
z logo SUM oraz fotobudkę, gdzie studenci mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z okazji rozpoczęcia studiów w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach.
W dniach 4-6 października odbyły się również uroczyste immatrykulacje uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez
Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej . Uczestniczył
w nich Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.

Odnowienie dyplomów
29 września br., odbyła się uroczystość odnowienia dyplomu lekarza
absolwentów uczelni sprzed 50 lat. W obchodach jubileuszu 50-lecia
uczestniczyli: Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, a także Prezes
Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz licznie przybyli
absolwenci, wśród nich osoby, które osiągnęły najwyższe profesorskie tytuły naukowe i stanowiska:
Profesor Jerzy ARENDT,
Profesor Józef DZIELICKI
Profesor Józef OPARA,
Profesor Ryszard PORĘBA,
Profesor Fryderyk PROCHACZEK,
Profesor Stanisław WOŚ.
„Pragnę wyrazić radość ze spotkania z absolwentami, którzy pół wieku temu otrzymali dyplom lekarza i lekarza dentysty. Wielki to
dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu.”– powiedział zwracając się do absolwentów JM Rektor SUM
prof. Przemysław Jałowiecki.
Następnie głos zabrali: Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz Joanna Smolarczyk Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM w Katowicach.
Po tym wystąpieniu JM Rektor wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof.
Maciejem Misiołkiem wręczyli dyplomy przedstawicielom absolwentów. Następnie JM Rektor odczytał słowa przysięgi
Hipokratesa, którą obecni na uroczystości absolwenci składali 50 lat temu.
W imieniu absolwentów głos zabrał Pan Profesor Józef Dzielicki.
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Wyniki wyborów uzupełniających w Wydziale Zdrowia Publicznego
w Bytomiu
W wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się 22 września
2016 r., dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, kierownik Zakładu Etyki
i Deontologii Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu został wybrany Prodziekanem ds. Studenckich. Kandydatura ta została pozytywnie
zaopiniowana przez przedstawicieli studentów zasiadających w Radzie
Wydziału.
Dr hab. n. med. Lesław Niebrój zastąpił na tym stanowisku prof. dr.
hab. n. med. Jerzego Jochema, który złożył rezygnację w związku
z objęciem od 1 października br. funkcji Kierownika Katedry i Zakładu
Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu.

Kolejny sukces SUM w programie Horyzont 2020
SUM otrzyma dofinansowanie do projektu „ReGenHeart – Clinical development
and proof of principle testing of new regenerative VEGF-D therapy for costeffective treatment of refractory angina A phase II randomized, doubleblinded, placebo-controlled study”, w ramach programu HORYZONT 2020.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jednym z 9 konsorcjantów,
którzy wspólnie złożyli wniosek na konkurs H2020-SC1-2016-RTD i uzyskali
wysoką ocenę merytoryczną. Koordynatorem projektu jest Kuopio University
Hospital z Finlandii.
Celem projektu będzie przeprowadzenie badania klinicznego II fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie przewlekłą dławicą piersiową za pomocą endomiokardialnego podania wektora AdVEGF-D systemem NOGA.
Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM będzie Pan prof. dr hab. n. med.
Wojciech Wojakowski, Kierownik Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Jest to jego drugi projekt,
który będzie finansowany w ramach programu HORYZONT 2020 i jeden z czterech projektów złożonych w 2016 roku przez Pana Profesora
Wojakowskiego.
Budżet projektu ReGenHeart dla SUM wyniesie 591 250 euro. Dofinansowanie wynosi 100%. Realizacja projektu rozpocznie się na początku 2017 roku. W część kliniczną projektu ReGenHeart zaangażowany zostanie również Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, który będzie pełnił rolę powiązanej
z SUM Strony Trzeciej.

Prof. Marian Zembala prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa
Kardio-Torakochirurgów
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, został
wybrany prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgów (EACTS) podczas dorocznego zjazdu tej organizacji, trwającego od 1 do 5 października w Barcelonie.
EACTS to największe na świecie stowarzyszenie kardiochirurgów.
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Prof. Andrzej Więcek Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa
Nefrologicznego
Profesor Andrzej Więcek został Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Podczas ceremonii
otwarcia XII Zjazdu Towarzystwa honorową plakietę wręczyła
mu Prezes PTN prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik wraz z
przewodniczącym zjazdu prof. dr. hab. n. med. Michałem
Nowickim.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydentem Europejskiego Towarzystwa
Nefrologicznego ERA-EDTA, którego wcześniej był sekretarzem i skarbnikiem, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Doctor honoris causa
Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.
W latach 1989-1998 był Sekretarzem Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, następnie do 2004
r. Członkiem Zarządu tego Towarzystwa. W latach 2004-2007
pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie — do 2010 r. — Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jarosława Markowskiego
Postanowieniem z dnia 22 czerwca br., Prezydent RP nadał tytuł naukowy
profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Jarosławowi Markowskiemu –
kierownikowi Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Główne zainteresowania naukowe prof. dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego obejmują onkologię głowy i szyi, a także zagadnienia związane z zaburzeniami słuchu i mowy. W zakresie pierwszego z wymienionych obszarów
badawczych najważniejszym tematem jest biologia molekularna procesu
nowotworzenia raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.
W 2004 r. badania naukowe Profesora dotyczące foniatrii oraz onkologii krtani
zaowocowały wprowadzeniem do zastosowania w macierzystej klinice u chorych po całkowitym usunięciu krtani protez głosowych typu Provox 2, stwarzających możliwość uzyskiwania głosu zastępczego, jak i szansę powrotu chorego do – w pełni efektywnej – komunikacji słownej z otoczeniem. Istotną część
zainteresowań onkologicznych stanowią także pierwotne nowotwory oczodołu. Na ten temat prof. J. Markowski opublikował kilkanaście prac, zwłaszcza
dotyczących stosowania orbitotomii bocznej wg Kronleina-Reesego-Berke’a,
jako chirurgicznej metody usuwania tych guzów.
Swoją pracę doktorską prof. Jarosław Markowski poświęcił ocenie wydolności
narządu słuchu w zakresie wysokich częstotliwości u osób z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną. Był autorem
pierwszego na świecie doniesienia na ten temat, które wygłosił na Światowym Kongresie Laryngologicznym (Kair 2000).
Zainicjował utworzenie Górnośląskiego Programu Leczenia Głuchoty metodą wszczepów implantów ślimakowych oraz Górnośląskiego Programu Leczenia Niedosłuchów metodą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej. Był kierownikiem grantów, m.in.
grantu KBN pt.: „Aktywność transkrypcyjna genów w raku krtani”.
We wrześniu 2015 r. został wybrany Przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów —
Chirurgów Głowy i Szyi, a w czerwcu br. Przewodniczącym-elektem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi.
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Dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar — członkiem Amerykańskiego
Stowarzyszenie Neurologów (American Neurological Association, ANA)
Do tego grona wybitnych neurologów dołączyła dr hab. n. med. Monika
Rudzińska-Bar, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Amerykańskie Stowarzyszenie Neurologów (American Neurological
Association, ANA) jest założonym w 1875 roku w Nowym Yorku stowarzyszeniem profesjonalnych, uniwersyteckich neurologów i naukowców
z zakresu nauk neurologicznych, którego celem jest współpraca przy
zgłębianiu i propagowaniu wiedzy neurologicznej oraz kształcenie lekarzy w zakresie nauk neurologicznych i leczenia chorób układu nerwowego.
Członkostwo ANA pochodzi z wyboru i można je otrzymać wyłącznie
z rekomendacji członka ANA i w uznaniu za osiągnięcia naukowe. Zdecydowana większość członków stanowią neurolodzy z USA i Kanady. Neurolodzy i naukowcy z innych krajów, których jest stosunkowo niewielu,
są przyjmowani na członków korespondentów.
W powojennej historii polskiej neurologii członkami korespondentami ANA byli jedynie najwybitniejsi polscy neurolodzy, m.in.: prof.
Irena Hausmanowa-Petrusewicz, prof. Hubert Kwieciński, prof. Andrzej Szczudlik, prof. Andrzej Friedman, a obecnymi aktywnymi
członkami poza dr hab. Moniką Rudzińską-Bar są: prof. Anna Członkowska, prof. Paweł Liberski, prof. Grzegorz Opala i prof. Agnieszka Słowik.

Dr hab. Jarosław Kwiecień nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ( Kierownik: prof. dr hab. n.
med. Katarzyna Ziora), podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD), który odbył się w terminie 16 do 18 czerwca
2016 r. został wybrany na stanowisko nowego Prezesa PTGHiZD na kadencję 20162018.

Dr n. med. Maciej Haberka laureatem nagrody naukowej Klubu 30 PTK
Dr n. med. Maciej Haberka — adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM w Katowicach (Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior)
został laureatem nagrody naukowej Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz laureatem konkursu o Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
Projekt naukowy "Tkanka tłuszczowa okołosercowa a zaawansowanie miażdżycy
tętnic wieńcowych — ocena ilości, dystrybucji i funkcji tkanki tłuszczowej okołosercowej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową" jest realizowany
we współpracy z Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii (prof. dr hab. n. med. Marek
Deja, dr Adam Kowalówka) oraz Katedrą Farmakologii (prof. dr hab. n. med.
Bogusław Okopień, dr n. med. Grzegorz Machnik).
Projekt jest kontynuacją badań nad rolą tkanki tłuszczowej okołosercowej
w miażdżycy tętnic wieńcowych, szczególnie u chorych z cukrzycą i zespołem
metabolicznym oraz badań dokumentujących różnice w profilu ekspresji cytokin
pomiędzy tkanką epikardialną a innymi depozytami tkanki tłuszczowej. Celem
dodatkowym jest m.in. ocena wartości dodanej nowych obrazowych wskaźników
ocenianych metodą ultrasonografii naczyniowej, echokardiografii i rezonansu
magnetycznego serca w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u osób otyłych.
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Dr hab. Jacek Durmała Ambasadorem Kongresów Polskich
Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji
Wydziału Nauk o Zdrowiu znalazł się w gronie 20 tegorocznych laureatów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.
Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które w swych międzynarodowych
środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego
wydarzenia.
Dyplomy uznania zostały wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbyła się 22 września br. w Łodzi. Wydarzenie to organizowane jest od 1998 roku, a od 2010 r. Gale Ambasadorów odbywają się
w największych miastach Polski, m.in. w: Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, a w pracach kapituły uczestniczy grono wybitnych osobowości polskiego
świata nauki gospodarki i kultury. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało blisko 200 osób, w tym 8 pracowników SUM:
W 2015 r.:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus — kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM, prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik — kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej
Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek —
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM,
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński — III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
W 2014 r.:
Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik — Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM
W 2009 r.:
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala — ówczesny kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
W 2008 r.:
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
W 2007 r. :
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz — kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Danuta Sońta-Jakimczyk laureatką zabrzańskiej
nagrody św. Kamila
Prof. dr hab. med. Danuta Sońta-Jakimczyk, emerytowany kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu to
tegoroczna laureatka zabrzańskiej nagrody św. Kamila.
Wyróżnienie św. Kamila jest przyznawane osobom, które swoją
działalnością społeczną zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza.
Najważniejsze, miejskie wyróżnienie, które nosi imię patrona
Zabrza, ma charakter honorowy.
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Mgr Katarzyna Brukało laureatką konkursu tygodnika „Wprost” - Młodzi
Zdolni 2016
Mgr Katarzyna Brukało, wykładowca z Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zdobyła wyróżnienie w konkursie Młodzi Zdolni 2016 — Mój pomysł dla Polski, w edycji Nauka.
Konkurs został zorganizowany przez Agencję Wydawniczo-Reklamową WPROST w celu wsparcia
młodych ludzi zainteresowanych rozwojem i praktycznym zastosowaniem nauki oraz promocji
nowatorskich pomysłów.
W konkursie mogły uczestniczyć osoby urodzone w roku 1986 i młodsze, które wypełniły formularz zgłoszeniowy bazujący na dotychczasowych osiągnięciach naukowych oraz na opisie pomysłu na pracę badawczą, której wyniki mogłyby być zrealizowane w Polsce.
Zgłoszony przez mgr Katarzynę Brukało projekt "Polityka żywnościowa państwa jako instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" jest elementem obecnie realizowanej przez
nią pracy doktorskiej, której celem jest analiza dotychczasowych działań podejmowanych na
szczeblu rządowym i samorządowym w zakresie polityki żywienia osób wykluczonych społecznie
(ubogich, niepełnosprawnych, samotnych, bezrobotnych, etc.) zarówno w kontekście działań
systemowych (podejmowanie decyzji, kierowanie środków finansowych, ewaluacja programów),
jak i pod względem żywieniowym (jakość i ilość gwarantowanej pomocy).

Student SUM laureatem Diamentowego Grantu
Rafał Reguła — student VI roku kierunku lekarskiego Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SUM został laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego — Diamentowy Grant. Nagrodzony projekt to:
„Ocena
przydatności
technologii
druku
3D
w planowaniu zabiegów przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka przy użyciu okludera Amplatzer Amulet”.
Projekt będzie realizowany w III Katedrze i Oddziale Klinicznym
Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM. Wysokość dofinansowania
wynosi 172 700 zł.
Projekt ma na celu ocenę przydatności spersonalizowanych
modeli 3D w zabiegach zamykania uszka lewego przedsionka
przy użyciu okludera Amplatzer Amulet. Zabiegi tego typu są
coraz częściej wykonywane u chorych z migotaniem przedsionków, u których terapia przeciwkrzepliwa jest nieskuteczna bądź obarczona dużym ryzykiem powikłań krwotocznych. Ze względu na
różnorodną anatomię lewego przedsionka, spersonalizowane modele 3D maja szansę ułatwić planowanie procedury oraz dobór odpowiedniego rozmiaru okludera. Do projektu zostanie włączonych 40 chorych, kwalifikowanych do zabiegu przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka . Chorzy zostaną podzieleni na dwie, 20-osobowe grupy – badaną i kontrolną. W grupie badanej u chorych na podstawie badania TK zostaną przygotowane spersonalizowane modele 3D, wykorzystane później do planowania zabiegu.
U chorych w grupie kontrolnej zostaną wykonane takie same badania obrazowe, jednak bez wykonania modelu 3D. Obie grupy zostaną porównane pod względem parametrów okołozabiegowych oraz pod względem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Nagroda dla doktorantki SUM za najlepszy referat
Pani mgr Aleksandra Skubis — uczestnik II roku studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, została wyróżniona dyplomem za najlepszy referat w sesji tematycznej „Biologia Molekularna” wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów
Nauk o Życiu BioOpen, która była organizowana 12-14.05.2016 r.
w Łodzi.
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Nagroda publiczności dla doktoranta SUM
Pan mgr farm. Bartosz Pawełczak, asystent i doktorant Katedry
i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach zdobył nagrodę publiczności za plakat naukowy pod
tytułem "Computational studies of etoposide plasma protein binding"
zaprezentowany podczas VIII Konwersatorium Chemii Medycznej
w Lublinie w dniach 15 - 17 września 2016 roku.
Nagroda została przyznana przez Komitet Naukowy VIII Konwersatorium Chemii Medycznej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chemii
Medycznej.

I miejsce dr. Tomasza Sawczyna w katowickim półmaratonie

Dr Tomasz Sawczyn z Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, zdobył I miejsce w Mistrzostwach Polski Pracowników Naukowych w Półmaratonie mężczyzn PKO Silesia Marathon, które odbyły się
2 października br. w Katowicach. To już drugie zwycięstwo Pana Doktora w tych zawodach.

Pierwsza w Polsce ablacja u kobiety ciężarnej bez użycia RTG
Zespół specjalistów I Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca, kierowany przez prof. dr. hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec, wykonał ablację lewego
przedsionka serca u kobiety w 20 tygodniu ciąży.
32 letnia pacjentka została przekazana z innego ośrodka do GCM z powodu ustawicznego częstoskurczu nadkomorowego dochodzącego do 220/min. Pacjentka
nie mogła zostać poddana standardowemu leczeniu farmakologicznemu,
a w związku z zagrożeniem życia jej i dziecka podjęto decyzję o wykonaniu ablacji.
Najistotniejszą częścią zabiegu było wykonanie mapowania częstoskurczu i ablacja bez użycia promieniowania rentgenowskiego. Dzięki najnowocześniejszemu
systemowi do elektrofizjologii (pierwszy tego typu moduł w Polsce ), mapowanie
serca (odnalezienie chorych części serca) trwało kilkanaście minut podczas gdy
standardowo trwa kilkadziesiąt minut.
Ablację u pacjentek ciężarnych wykonuje się niezwykle rzadko. W GCM ablację
ciężarnej wykonano w 2013 roku. Tym razem jednak po raz pierwszy w Polsce,
zabieg ablacji wykonywany był w częstoskurczu lewoprzedsionkowym, gdzie pod
kontrolą echa przezprzełykowego „przebito się” przez przegrodę międzyprzedsionkową, a następnie zmapowano częstoskurcz i wykonano izolację żył płucnych
odpowiedzialnych za podtrzymywanie częstoskurczu.
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Nowatorskie operacje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
Troje nastolatków — dwie dziewczyny i chłopak — przeszło
operacje bariatryczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Pawła II .
Trzy pokazowe operacje bariatryczne laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka pacjentów cierpiących na otyłość
olbrzymią, ważących ok. 150 kg, przeprowadził zespół, któremu przewodniczył chirurg dziecięcy prof. Marc Michalsky,
kierownik Centrum Zdrowego Odżywiania Szpitala Dziecięcego Nationwide Children’s Hospital w Columbus w Stanach
Zjednoczonych. Przy stole operacyjnym wspomagali go
lekarze z GCZD.
- „Operacje zakończyły się pomyślnie. Cieszę się, że razem
z moimi polskimi współpracownikami mogłem przeprowadzić
w Katowicach te zabiegi. W Stanach Zjednoczonych operacje
bariatryczne u nastolatków to standard. Dzięki takim zabiegom istotnie poprawia się stan zdrowia tych młodych ludzi, również jeśli
chodzi o inne choroby. Równie ważne jest, że zyskują oni szansę na lepsze życie w przyszłości — znajdą lepszą pracę, będą aktywni,
będą wchodzić w związki” – powiedział prof. Michalsky.
Operacje przeprowadzono w ramach konferencji „Otyłość wieku rozwojowego — od przyczyn do konsekwencji. Rola chirurgii
bariatrycznej w leczeniu otyłości u dzieci”, zorganizowanej przez specjalistów z Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej
oraz Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Takie zabiegi u pacjentów pediatrycznych należą w Polsce do rzadkości.

Lekarze z SPSK im. A Mielęckiego SUM zrekonstruowali żuchwę za
pomocą kości strzałkowej
Specjaliści z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im.
A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
przeprowadzili u 48-letniej pacjentki bardzo skomplikowany
zabieg rekonstrukcji trzonu żuchwy strony lewej za pomocą przeszczepu z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych.
Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości
został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na
podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny.
Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono 3 implanty zębowe.
Jak informuje prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, ordynator
Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im.
A. Mielęckiego w Katowicach, pacjentce w styczniu 2015 roku
z powodu zmian nowotworowych usunięto lewy trzon żuchwy.
– „W konsekwencji wiązało się to dla niej nie tylko z kłopotami z jedzeniem i mówieniem, ale również pogorszeniem prezencji, a co za
tym idzie z problemami psychicznymi i trudnościami w relacjach z otoczeniem. Przeprowadzona przez zespół lekarzy pod moim kierownictwem operacja znacząco poprawiła komfort życia chorej”– podkreśla prof. Iwona Niedzielska.
Operację przeprowadzono 20 września 2016 roku na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala. Trwała 8 godzin i zakończyła
się pełnym sukcesem.
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Innowacyjna operacja wady zastawki aortalnej

Zespół specjalistów Oddziału Kardiochirurgii SPSK nr 7 SUM
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca pod
kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Marka Jasińskiego, wykonał dwie operacje naprawcze u pacjentów z tętniakiem aorty
wstępującej wraz z ciężką niedomykalnością zastawki aortalnej.
Istotą operacji było pozostawienie pacjentom własnej zastawki
aortalnej i wszczepienie pierścienia, dzięki któremu uszczelniono przepływ krwi. To jedna z pierwszych w Polsce tego typu
operacja. Dotychczas operacje naprawcze wady zastawki aortalnej polegały na naprawie samych płatków zastawki bez skutecznej metody stabilizacji pierścienia aortalnego.

Superprecyzja w walce z chorobą – najnowszy rezonans magnetyczny w Polsce
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie
powstała nowa pracownia rezonansu magnetycznego z najnowszym w Polsce
aparatem rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra 3T firmy Siemens. Nowoczesny 3-teslowy aparat rezonansu zainstalowany w Centrum Diagnostycznym
HELIMED na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wyposażony jest
w system TrueForm umożliwiający dokładną ocenę nawet niewielkich zmian chorobowych. W urządzeniu zastosowano także nowatorską technologię Tim ŚG
(Total Imaging Matrix), umożliwiającą połączenie dowolnych cewek pomiarowych
w całość, którą system rozpoznaje, jako jedną, dużą matrycę pomiarową. To rozwiązanie pozwala na skanowanie w dużym polu widzenia czyli badanie dużych
obszarów lub nawet całego ciała pacjenta, bez konieczności zmiany cewek i przy
jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej rozdzielczości. Możliwości aparatu
pozwalają na uzyskanie obrazów w wysokiej jakości co przy braku konieczności
zmiany cewek w trakcie badania zdecydowanie skraca czas jego trwania. Nowoczesna technologia dostępna jest zarówno dla pacjentów wykonujących badania
refundowane przez NFZ jak również dla pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego, w którym leczonych jest
rocznie około 25 000 pacjentów.

Zmodernizowany Oddział Dermatologii
Zakończyła się modernizacja Oddziału Dermatologii Szpitala Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. To teraz jeden z najnowocześniejszych oddziałów szpitalnych w regionie. W ramach modernizacji kompleksowo wyremontowano wszystkie pomieszczenia oddziału. Każda sala chorych ma teraz własną łazienkę, klimatyzację oraz bezpłatną telewizję. Zakupiono nowoczesne łóżka i szafki przyłóżkowe.
Pacjenci na każdej sali mają do dyspozycji lodówkę i czajnik bezprzewodowy oraz
własną szafkę na rzeczy osobiste i odzież. Zamontowany został sufitowy system
parawanów, który pozwala na zachowanie intymności w czasie badania pacjenta na
sali. W salach chorych zostały zamontowane panele nadłóżkowe z gniazdami komputerowymi oraz oświetleniem miejscowym i systemem przyzywowym umożliwiającym szybkie wezwanie personelu medycznego. Gabinet dermatochirurgii został
wyposażony w nowy sprzęt medyczny, m. in. stół operacyjny, lampę operacyjną
i fotel zabiegowy. Pozostałe pomieszczenia oddziału również zostały kompleksowo
wyremontowane i wyposażone. Remont kosztował ponad 6,1 mln zł. Z całości
został sfinansowane ze środków własnych szpitala.
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Spotkanie Zespołu ds. opracowania standardów kształcenia na jednolitych
5-letnich studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia

W dniu 12 lipca 2016 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło
się spotkanie Zespołu ds. opracowania standardów kształcenia
na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia.
W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu ds. opracowania
wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, reprezentowanego przez konsultantów wojewódzkich ds. Fizjoterapii, pod przewodnictwem Krajowego Konsultanta ds. Fizjoterapii, dr. Zbigniewa Wrońskiego oraz przedstawiciele uczelni wyższych kształcących na kierunku fizjoterapia pod przewodnictwem dr hab.
Małgorzaty Domagalskiej-Szopy.

Zdj.: zajęcia z fizjoterapii

Celem zebrania było wypracowanie, a następnie przekazanie
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnego stanowiska
w sprawie konieczności dokonania regulacji prawnych, które
pozwolą na wprowadzenie od 1 października 2017 r. jednolitych

5-letnich studiów wyższych na kierunku fizjoterapia — zgodnie z zapisami uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 r.
Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994).

Wizyty stażowa w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
W dniach 13-15 września Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gościło przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie stanowiło
pierwszą z planowanych jedenastu wizyt stażowych, zorganizowanych przez SUM dla Uczelni Medycznych w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej
edukacji medycznej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
Podczas wizyty studyjnej zespół CDiSM zaprezentował nowoczesne
zaplecze dydaktyczne Centrum, przybliżył standardy pracy z zaawansowanymi symulatorami pacjenta oraz przedstawił metodologię
zajęć symulacyjnych. Uczestnicy stażu wzięli udział w szkoleniu
z symulacji medycznej, podczas którego zapoznali się ze schematem
prowadzania zajęć, regułami tworzenia scenariusza symulacyjnego,
jak również prowadzenia tzw. „debriefingu”. Po wcześniejszym przeszkoleniu oraz pokazach przygotowanych przez pracowników CDiSM, stażyści wzięli aktywny udział w symulacjach medycznych
na salach symulacyjnych: szpitalnego oddziału ratunkowego, sali operacyjnej oraz sali przedszpitalnej.
Ważny aspekt stażu stanowił warsztatowy charakter zajęć, podczas których goście nabywali umiejętności praktycznych przy udziale
współpracujących z Centrum pracowników naukowo-dydaktycznych SUM. W pierwszym dniu dr n. med. Marcin Syzdół, specjalista
kardiolog, przeprowadził pokaz zajęć symulacyjnych z przedmiotu Choroby Wewnętrzne z użyciem symulatora wysokiej wierności.
Kolejny dzień szkoleniowy, wspierany merytorycznie przez lek. Radosława Marciniaka, specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, zakończył się symulacją wysokiej wierności z przedmiotu Medycyna Ratunkowa z wykorzystaniem ambulansu i symulatora SimMan 3G. Trzeciego dnia stażu pracownicy Centrum przy udziale dr n. med. Szymona Białki, zaprezentowali możliwości zaplecza
dydaktycznego sali operacyjnej z wykorzystaniem symulatora do nauki znieczulenia ogólnego HPS METI na przykładzie symulacji
z udziałem pacjenta we wstrząsie hipowolemicznym.
Uczestnicy mieli wyjątkową możliwość poznania praktyki dydaktycznej z użyciem nowoczesnej metodyki opartej na symulacji
medycznej, jednocześnie wcielając się w rolę nauczycieli, studentów i techników symulacji. W listopadzie CDiSM będzie gospodarzem kolejnej wizyty studyjnej, tym razem z udziałem przedstawicieli Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
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Seminarium naukowe pt:” Zastosowanie HPLC-MS/MS w analizie
biomedycznej”
W dniu 20 maja 2016 roku w auli Wydziału Lekarskiego z
Odziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu-Rokitnicy,
SUM w Katowicach, odbyło się otwarte seminarium naukowe pt:” Zastosowanie HPLC-MS/MS w analizie biomedycznej”.
Seminarium to miało na celu uświadomienie jednostkom
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu i innym jednostkom Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, jak ważne jest zastosowanie właściwej techniki analitycznej, szczególnie w naukach biomedycznych, zapewniającej uzyskanie wiarygodnych wyników oznaczania
wielu ważnych związków i ich metabolitów w różnorodnym
materiale biologicznym. W seminarium mogli również
uczestniczyć studenci STN i słuchacze Studiów Doktoranckich, którym w wielu przypadkach zastosowanie tak dokładnych i czułych metod analitycznych umożliwi realizację prac
badawczych. Ponadto celem seminarium było zwrócenie
uwagi na potrzebę zakupu aparatury HPLC-MS/MS do analizy próbek biologicznych.
Zaproszeni goście przedstawili słuchaczom podstawy działania spektrometru masowego, jak i prezentowali bardzo różnorodne jego
zastosowanie w wielu prowadzonych przez siebie badaniach. Przykładami wykorzystania techniki HPLC-MS/MS w bioanalizie rozpoczęła I część Seminarium Pani dr Sylwia Magiera z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej z Gliwic.
Zalety i wady tej techniki przedstawili prelegenci dr Tomasz Bieńkowski i mgr Konrad Kowalski z firmy MS Ekspert sp. z o.o. z Gdańska, a o problemach analitycznych związanych z etapem przygotowania próbki do analizy mówił dr Marek Kwinkowski z firmy
Witko sp. z o.o. z Łodzi. Podkreślono również znaczenie innych technik komplementarnych do HPLC-MS/MS w diagnostyce laboratoryjnej.
W seminarium, oprócz Pana Prodziekana dr hab. n. med. Zenona Czuby prof. nadzw. SUM, Kierownika Katedry Biofizyki Pana dr hab.
n. fiz. Karola Monkosa i Pana dr hab. n. med. Sławomira Grzegorczyna z Katedry Biofizyki, uczestniczyło kilka osób z Wydziału
zabrzańskiego z Katedr Farmakologii, Biologii, Chemii (organizatorów w/w seminarium) i nieliczne osoby z Wydziału Lekarskiego
w Katowicach oraz nieco większa grupa z Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu. W przerwach możliwa była konsultacja zarówno
z wykładowcami, jak i przedstawicielami zaproszonych firm (Witko, MS Expert oraz Agenta). Na zakończenie dr hab. Krystyna TyrpieńGolder, organizatorka Seminarium, przedstawiła nowości wydawnicze w chromatografii, m.in. ważną pozycję w tej dziedzinie, która
może być pomocna przy stosowaniu poprawnej terminologii przy pisaniu publikacji p.t.: ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne.
Słownik pięciojęzyczny” pod redakcją Prof. Z.Witkiewicza i dr E.Śliwki, która ukazała się w tym miesiącu nakładem WNT i inne ważne
w tej dziedzinie podręczniki, które zostały rekomendowane przez Prof. R. Michalskiego z IPIŚ PAN z Zabrza.
/dr hab. n. med. KRYSTYNA TYRPIEŃ-GOLDER, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu/

XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
W dniach 3-4. czerwca 2016 roku odbyła się w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, kierownik
Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu. W Sesji Inauguracyjnej
uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM Prof. Joanna
Lewin-Kowalik oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa. Konferencja
zgromadziła ponad 1000 kardiologów, którzy zapoznawali się z aktualnymi
możliwościami obrazowania ultrasonograficznego w chorobach serca
i naczyń oraz ich wykorzystania w codziennej praktyce kardiologicznej, jak
i w pilotowaniu przezskórnych zabiegów interwencyjnych w wadach zastawkowych serca. Zorganizowano także kurs dla początkujących echokardiografistów oraz warsztaty szkoleniowe w zakresie nowych metod obrazowania.

14

Posiedzenie Prezydium KRASP
W piątek, 9 września br. w Politechnice Warszawskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 20162020, któremu przewodniczył, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dr Jarosław Gowin. Minister przedstawił założenia dotyczące strategii i
planowanych zmian w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz nakreślił plany
utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
W posiedzeniu uczestniczył także JM Rektor SUM, Przewodniczący KRAUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Podczas spotkania omówiono zasady działalności KRASP w nowej kadencji, w tym organizację działalności bieżącej oraz reprezentowanie KRASP w instytucjach i organizacjach działających w kraju. Poruszona została
także kwestia polityki informacyjnej, w tym komunikowanie się ze środowiskiem
akademickim oraz kształtowanie wizerunku KRASP na zewnątrz.

XXVI Forum Ekonomiczne
Rekordowa ilość zarejestrowanych uczestników i akredytowanych dziennikarzy, ponad dwieście debat tematycznych i wydarzeń specjalnych,
udział szefów rządów i parlamentów, ministrów i parlamentarzystów
z krajów naszego regionu, prezesów największych spółek, ekspertów oraz
przedstawicieli świata nauki. W Krynicy-Zdrój 6-8 września odbyło się
XXVI Forum Ekonomiczne. Tematem przewodnim tegorocznych obrad
była „Europa w obliczu wyzwań — zjednoczeni czy podzieleni?”.
Ponad 3,5 tys. gości dyskutowało podczas XXVI Forum Ekonomicznego
o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych. Obsługą medialną tegorocznego Forum
zajmowało się prawie 600 dziennikarzy z kilkudziesięciu państw świata. Istotnym wydarzeniem Forum Ekonomicznego w Krynicy
było także Forum Ochrony Zdrowia, które w ciągu sześciu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony
zdrowia — zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych
dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych. Tegoroczne debaty były poświęcone takim zagadnieniom jak
zdrowie i polityka społeczna, model finansowania systemu ochrony zdrowia, rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia,
informatyzacja skoordynowanej opieki zdrowotnej, jakość leczenia a obniżenie kosztów czy reorganizacja szpitali.
W Forum Ochrony Zdrowia wziął udział Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Konstanty Radziwiłł, który oświadczył, że
„jesteśmy skazani” na coraz większe wydatki na ochronę zdrowia — a to również odpowiedzialność państwa. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach podczas Forum reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
/ źródło: www.forum-ekonomiczne.pl/

25-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Zdj. UM Zabrze
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30 września w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody
25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizatorem
uroczystości była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Podczas obchodów Orkiestra Dęta kopalni Wujek odegrała pielęgniarski
hymn, składano gratulacje oraz podziękowania, przypomniano historię izb
pielęgniarskich, a na zakończenie wręczono statuetki „Diamentowy Czepek”
zasłużonym pielęgniarkom, dziękując im za trud i zaangażowanie włożone
w pracę. W uroczystości udział wzieli m.in.: Prezydent Miasta Zabrze —
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej — dr n. med.
Jacek Kozakiewicz, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych — Zofia
Małas, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach — Anna Janik. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Źródło: UM Zabrze

Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu
Ponad 700 osób wzięło udział w zorganizowanych
6-7 października 2016 r. Dniach Otwartych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
Sosnowcu SUM. Dwa dni pokazów, warsztatów, a także
spotkań z wykładowcami i studentami wydziału przygotowano głównie z myślą o przyszłych maturzystach, którzy
zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów. Podczas
Dni Otwartych uczniowie mogli się przekonać, że nauki
ścisłe da się lubić, a przygoda z chemią i farmacją może
być fascynująca. Na warsztatach młodzież miała okazję
m.in. zaplanować, przeprowadzić i wyciągnąć wnioski
z samodzielnie przeprowadzonych reakcji chemicznych,
dowiedzieć się co kryje kropla krwi, zapoznać się z laboratorium diagnostycznym, zobaczyć jak wyglądają roztocza
kurzu domowego i kleszcze w różnych stadiach rozwoju
i samodzielnie wykonać kapsułkę żelatynową. Zaprezentowano także jak powstają substancje lecznicze z roślin
oraz roślinne olejki eteryczne, stosowane w aromaterapii,
a na warsztatach z zakresu Chemii Analitycznej uczniowie
mieli okazję wykonać doświadczenia polegające na
mieszaniu roztworów różnych substancji chemicznych,
w wyniku których powstały nowe roztwory lub osady
o wielu, często zaskakujących kolorach.

Salon Maturzystów
W dniach 15-16 września br. w Gliwicach i Katowicach oraz 30 września
w Opolu już po raz dziesiąty odbyły się Salony Maturzystów zorganizowane
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Maturzyści tłumnie odwiedzali targi edukacyjne, w tym także stoisko
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie pracownicy Działu
Karier Studenckich i Promocji Uczelni oraz studenci SUM udzielali informacji
na temat zasad rekrutacji i życia studenckiego oraz odpowiadali na liczne
pytania młodzieży. Dodatkowymi atrakcjami stoiska SUM, które przyciągnęły
tłumy młodych ludzi była nauka udzielania pierwszej pomocy, możliwość
przeprowadzenia analizy składu ciała oraz skafander geriatryczny, który
imituje dolegliwości, z jakimi borykają się seniorzy.
Pracownicy Uczelni zaprezentowali również ofertę edukacyjną i opowiedzieli
o atutach SUM. Dla zainteresowanych studiowaniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przygotowano również materiały informacyjne
oraz gadżety promocyjne.
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Spotkanie w ramach misji gospodarczo-naukowej
5 października br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego odbyło się polsko-belgijskie spotkanie w ramach misji
gospodarczo-naukowej, podczas którego zaprezentowano m.in.
atrakcyjność gospodarczą oraz potencjał sektora medycznego
naszego województwa.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała
Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta, która przybliżyła gościom działalność
Uczelni w zakresie m.in. kształcenia kadr medycznych, rozwoju
naukowego i ochrony zdrowia. W rozmowach wzięli udział także
przedstawiciele innych uczelni i instytucji z województwa: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Instytutu Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach , 3D Gence, Śląskiego Klastra Medycznego MedSilesia oraz Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ze strony belgijskiej uczestnikami spotkania byli: Hubert
Goffinet — Resarch and Innovativ Unit, Wallonie-Bruxelles International (WBI), Robert Muller Pr. — Scientific Director , The Center for Microscopy and Molecular Imaging (CMMI), Raphael Olszewski — Clinic Professor, Universite Catholique de Louvain/
Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL) oraz Marie Bourdelet — Inetrnational Business Developer, 3D-SIDE.

Światowy Dzień Uśmiechu
5 października br. w budynku A Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja Sosnowiec
zorganizowała akcję z okazji Światowego Dnia Uśmiechu.
Już od godziny 9.00 członkowie Młodej Farmacji poprawiali humory
Studentom oraz Pracownikom Naukowym, zarażali pozytywną energią, zachęcali do uśmiechów, a także rozdawali lizaki na osłodę tego
pochmurnego dnia.
Dodatkowo, akcja była miejscem informacyjnym dla studentów,
którzy w tym roku rozpoczęli naukę. Zaprezentowano działalność
Młodej Farmacji Sosnowiec i zachęcano do wstąpienia w jej szeregi.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie studentów
pierwszego roku farmacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny na Festiwalu Organizacji Pozarządowych
10 września br. pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Działu Karier
Studenckich i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
wzięli udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbywał się
w katowickim Parku Powstańców Śląskich.
Udział SUM w Festiwalu był możliwy dzięki inicjatywie Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty.
Pracownicy SUM przez cały dzień udzielali porad zdrowotnych m.in.
w zakresie samokontroli piersi, prawidłowej postawy ciała, problemów
kobiet niepełnosprawnych w opiece medycznej czy postępowania w przypadku oparzeń. Można było także skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego
i glukozy, poddać się analizie składu ciała oraz nauczyć się jak prawidłowo
uprawiać nordic walking.
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Obrazowanie i interwencje
w strukturalnych chorobach
serca i naczyń – ISIIC 2016
W dniach 29-30.09.2016r. w Katowicach odbyła się Konferencja “Obrazowanie i interwencje w strukturalnych
chorobach serca i naczyń — ISIIC 2016”.Konferencja
organizowana jest corocznie i gromadzi specjalistów
z zakresu kardiologii, kardiologii interwencyjnej i innych
dziedzin medycyny. W gronie wykładowców znaleźli się
wybitni specjaliści z tego zakresu z całej Europy, w tym
prof. F. Prati oraz prof. A. Vahanian.
Program obejmował wykłady, warsztaty oraz specjalne
pokazy z sal operacyjnych, a cała konferencja była akredytowana przez 4 organizacje: Asocjację Interwencji
Sercowo Naczyniowych, Sekcję Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcję Intensywnej
Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK. Władze SUM reprezentował Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminalistyki
14-16 września 2016 roku w Katowicach. Odbył się XVII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki.
Przewodni temat Zjazdu był ściśle związany z postępem
w naukach medycznych i sądowych, jaki dokonał się
w ostatnich latach, przy jednoczesnym, coraz bardziej intensywnym wpływie prawa na obszary funkcjonowania
ochrony zdrowia. Istotne znaczenie miał także wymiar społeczny medycyny sądowej, narastające oczekiwania ze strony organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości
wobec biegłych, próby deprecjonowania pozycji biegłego
instytucjonalnego w postępowaniu procesowym, uwarunkowania „rynkowe”, konkurencja finansowa i inwestycyjna.
W programie Zjazdu po raz pierwszy przewidziano studencką sesję medyczno-prawną, która była okazją do zaprezentowania dorobku kół naukowych działających przy katedrach medycyny sądowej oraz na wydziałach prawa. Władze
SUM reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.
n. med. Tomasz Szczepański.

Konferencja antykorupcyjna w
Ministerstwie Zdrowia
19 września w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja
antykorupcyjna dla kierowników jednostek podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w której uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na
lata 2014-2019”. Celem spotkania było przybliżenie problematyki zjawiska korupcji oraz oszustw występujących
w systemie ochrony zdrowia.

11 Sympozjum Polskiego
Klubu Koloproktologii
W dniach 6-8 października 2016 roku odbyło się 11 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. W tym czasie Klub
obchodził Jubileusz XX-lecia — powstał 11 października 1996
roku w Rydzynie, powołany przez 83 członków założycieli jako
niezależne, samodzielne stowarzyszenie entuzjastów, lekarzy
różnych specjalności medycznych zainteresowanych problematyką chorób jelita grubego. Dwadzieścia lat skutecznej
działalności Polskiego Klubu Koloproktologii daje szansę na
wymianę doświadczeń i myśli naukowych wśród ekspertów i
praktyków, a tematyka 11 Sympozjum obejmująca tym razem głównie problem powikłań i nowości w koloproktologii
pozwoliła w atmosferze przyjacielskiej dyskusji na poszerzenie wiedzy uczestników. W uroczystości otwarcia Sympozjum
udział wziął Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

Uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu
5 września 2016 r w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyła
się uroczystość wręczenia ograniczonego prawa wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka.

VI Śląskie Targi Medyczne
W dniach 23 - 24 września 2016 r. w Zabrzu odbyły się VI Śląskie Targi Medyczne, organizowane wspólnie przez Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
„Porozumienie Zielonogórskie”, Polską Federację Szpitali,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych oraz
Śląski Związek Pracodawców Zespołów Opieki Zdrowotnej.
Celem Targów Medycznych było spotkanie wszystkich tych,
którym na sercu leży dobro pacjenta, w szczególności osób
pełniących najważniejsze funkcje w systemie ochrony
zdrowia w Polsce, lekarzy, ekspertów, prawników, dyrektorów szpitali śląskich oraz z województw ościennych. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik.

Zjazd European Society for Clinical Cell Analysis
W dniach 11-14 września 2016 r. w Edynburgu odbył się zjazd
European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA), w którym
udział wziął Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański. Podczas zjazdu odbyły się m.in. sesje plenarne
dotyczące najważniejszych osiągnięć cytometrii klinicznej,
a także przeglądu najnowszych technologii, które będą
realizowane w przyszłych diagnostyce klinicznej.
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Inauguracja Roku
Akademickiego Uniwersytetu
Śląskiego
3 października 2016 roku Uniwersytet Śląski
zainauguruje nowy rok akademicki. Inaugurację,
która odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka
otworzył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański. Program uroczystości obejmował
ceremonię przekazania insygniów rektorskich
przez Rektora składającego urząd prof. zw. dr.
hab. Wiesława Banysia. O wygłoszenie wykładu
inauguracyjnego pt. „Mineraloga podróż do wnętrza człowieka” poproszony został prof. Janusz
Janeczek.

Inauguracja Roku w Akademii
Muzycznej
13 października 2016 r. w Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się
uroczysta Inauguracja 87. Roku Akademickiego
2016/2017, w której uczestniczyła Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik. Wykład inauguracyjny Archeologia
akademickiej codzienności. Porządkowanie wygłosił
prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Inauguracja Roku
Akademickiego Uniwersytetu
Ekonomicznego
29 września nowy rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uroczystość rozpoczęła
się tradycyjnym "Gaudeamus Igitur", odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz podaniem informacji o wynikach
wyborów władz uniwersytetu na kadencję 2016-2020.
Następnie rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przywitał przybyłych gości oraz wygłosił tradycyjne przemówienie inauguracyjne. Władze SUM reprezentował Prorektor
ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Inauguracja Roku w Akademii
Sztuk Pięknych
7 października odbyła się uroczysta Inauguracja
Roku Akademickiego Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego reprezentował Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab.
n. farm. Stanisław Boryczka.

Inauguracja Roku w Akademii
Wychowania Fizycznego
Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 odbyła się
w dniu 7 października 2016 r. w Auli im. Lechosława Deca.
W uroczystości wzięli udział między innymi: Wicemarszałek
Sejmu Pani Barbara Dolniak, Wojewoda Śląski Pan Jarosław
Wieczorek oraz Prezydent Miasta Katowice Pan dr Marcin
Krupa, przedstawiciele uczelni wyższych z kraju i regionu
oraz wielu innych znamienitych gości. W imieniu władz SUM
udział w inauguracji wzięła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik. Podczas
tegorocznej inauguracji roku akademickiego przyznano
tytuł Doctora Honoris Causa Panu profesorowi Michałowi
Toborkowi z University of Miami.

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. (0-32) 208 36 39, e-mail: rzecznik@sum.edu.pl
www.sum.edu.pl

