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Posiedzenie KRAUM
W dniach 26-28 października 2016 r.
odbyło się pierwsze w kadencji 20162020 posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
organizowane przez Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach – macierzystą
Uczelnię Przewodniczącego KRAUM
Pana prof. dr hab. n. med. Przemysława
Jałowieckiego.

W spotkaniu oprócz Członków KRAUM
udział wzięli zaproszeni goście:
Pani Katarzyna Chmielewska — Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Ministerstwie Zdrowia, która przedstawiła zakres działań legislacyjnych planowanych
przez Resort Zdrowia w obszarze kształcenia w zawodach medycznych;
Pani dr Edyta Bielak-Jomaa — Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz
Pani Urszula Góral – Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w GIODO, które przedstawiły ofertę współpracy z Uczelniami Medycznymi w
związku z koniecznością wdrożenia w kraju do dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Pan prof. dr hab. Leszek Pączek — Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości
Kształcenia na Kierunku Lekarskim, który przedstawił:



dane historyczne oraz perspektywy dotyczące kształcenia w języku angielskim na
jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim w uczelniach medycznych,



informacje związane z upływającym w 2017 r. terminem ważności przyznanej przez
the National Committee on Foreign Educational and Accreditation US Department
of Education akredytacji studiów na ww. kierunku, prowadzonym w polskich uniwersytetach medycznych;

Przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP tj.
Przewodnicząca Komisji Pani Łucja Zielińska (Uniwersytet Medyczny K. Marcinkowskiego
w Poznaniu) i Michał Kosowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), którzy
przedstawili istotne z punktu widzenia studentów, zagadnienia problemowe dotyczące
kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim oraz podyplomowego, w tym:



kształcenie kliniczne oraz liczba egzaminów na VI roku studiów,



zasady przyjęć na staż podyplomowy,



realizacja praktyk wakacyjnych,



system rekrutacji na specjalizacje w związku ze spadkiem liczby miejsc rezydenckich
w kontekście rosnącej ilości absolwentów Uczelni Medycznych w Polsce.
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Posiedzenie KRAUM cd
Podczas spotkania omówiono zasady działalności organizacyjnej KRAUM w nowej kadencji. Zajęto również stanowiska w istotnych dla KRAUM sprawach, dotyczących między innymi:



kształcenia studentów anglojęzycznych w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w uczelniach
medycznych,



wyrażenia opinii o propozycji Ministra Zdrowia w sprawie zmian systemowych w kształceniu przeddyplomowym
pielęgniarek, do projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe,



procedowanego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa,



zasad przyznawania dotacji uczelniom niemedycznym na kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku
lekarskim,



wnioskowania do Ministra Zdrowia o wznowienie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o szpitalach klinicznych,
która w sposób odrębny powinna regulować zasady funkcjonowania ww. szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest
uczelnia medyczna.

Jubileusz 20-lecia kształcenia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim na Wydziale Lekarskim w Katowicach
W dniu 20 października 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału
Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, związane
z obchodami Jubileuszu 20-lecia kształcenia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim w Wydziale Lekarskim w Katowicach.
Na uroczystość przybyli m.in.: Konsul z Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie — Aaron Luster, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego — Barbara Daniel, Skarbnik Naczelnej Rady
Lekarskiej w Warszawie — Wojciech Marquardt, Zastępca Sekretarza Śląskiej
Izby Lekarskiej — dr Danuta Korniak, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk
Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego — dr hab. n. med. Rakesh
Jalali, Prodziekan ds. Studiów w Języku Angielskim Wydziału WojskowoLekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi — Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Głąbiński, Koordynatorzy Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu — dr Magdalena Kubler
i mgr Piotr Cuger, Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała,
Prof. Stanisław Woś, Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz, Prorektor ds. Klinicznych
SUM — dr hab. n. med. Damian Czyżewski, przedstawiciele Hope Medical Institute w Wirginii, USA — Mahendra Patel i Jerry Jacob,
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.
Uroczystość prowadzili — Pani Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — Prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach — Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda.
Pani Prorektor w swoim przemówieniu przytaczała dane dotyczące kształcenia studentów w Uczelniach Medycznych w Polsce oraz w
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz mówiła o potrzebie dalszego rozwoju współpracy z zagranicznymi ośrodkami
naukowymi.
Po przemówieniu Pani Prorektor, goście obejrzeli film przedstawiający studia na kierunku lekarskim w języku angielskim, życie
studenckie zagranicznych studentów oraz ich wypowiedzi na temat SUM.
Następnie głos zabrali Pan Profesor Eugeniusz Kucharz oraz Pan Profesor Władysław Pierzchała, którzy w swoich wystąpieniach wspominali początki kierunku, jego historię i rozwój, a także trudności, wyzwania oraz chwile satysfakcji, które napotykali podczas jego
tworzenia i pierwszych lat funkcjonowania.
Podczas uroczystości głos zabrały również Pani Barbara Daniel —Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani dr Danuta Korniak — Zastępca Sekretarza Śląskiej Izby Lekarskiej, która odczytała list od Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej — dr. Jacka Kozakiewicza.
Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie przedstawicieli Hope Medical Institute — Mahendry Patela oraz Jerry’ego Jacoba
— którzy wspominali przebieg 20 lat współpracy Instytutu z Wydziałem Lekarskim w Katowicach, a także podzielili się swoją perspektywą, z której patrzą nie tylko na rozwój Wydziału i Uczelni, ale też miasta i całego regionu, które przez 20 lat stały się ośrodkiem akademickim o światowym standardzie. Po przemówieniu, wręczyli dyplomy Hope Medical Institute Prof. Joannie Lewin-Kowalik, Prof.
Janowi Duławie, Prof. Eugeniuszowi Kucharzowi, Prof. Stanisławowi Wosiowi oraz Prof. Władysławowi Pierzchale.
Następnie głos zabrali: przewodniczący Student Government Association — Naji Elamin oraz przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach — Barbara Tarsa, oraz absolwenci kierunku, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali swoje
wypowiedzi w formie nagrania, które zaprezentowano podczas uroczystości.
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Projekt SUM z dofinansowaniem w konkursie OPUS
Projekt "Rola osi osteoprotegeryna/TRAIL w pozawałowej przebudowie
lewej komory serca w oparciu o model zawału serca u myszy", którego kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, kierownik Kliniki
Kardiologii Wydziału Lekarskiego SUM otrzymał dofinansowanie w kwocie
590 000,00 zł w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – OPUS.
Jak wykazano w licznych badaniach, w przebiegu zawału serca dochodzi do
istotnych zmian osoczowych stężeń m.in. osteoprotegeryny (OPG), czynnika
martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa) i związanego z TNF ligandu indukującego apoptozę (TRIAL). Wykazano, że u niektórych pacjentów dochodzi do
znamiennie wyższego wzrostu stężenia OPG i co za tym idzie wzrostu stosunku OPG/TRIAL w stosunku do pozostałych pacjentów. Potwierdzono, że
wysokie stężenie OPG i wysoka wartość stosunku OPG/TRIAL wiąże się
z wyższym ryzykiem pozawałowej przebudowy lewej komory i rozwoju
niewydolności serca oraz z wyższa śmiertelnością wczesną i odległą w grupie chorych. W grupie chorych z wysokim stężeniem OPG
w osoczu w ostrej fazie zawału serca stwierdzono także mniejszą ilość zmobilizowanych ze szpiku, krążących we krwi obwodowej
mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). Z badań in vitro wiadomo, że zdolność migracyjna MSC w dużym stopniu zależy od
stymulującego działania TRIAL. To stymulacyjne w stosunku do migracji MSC działanie TRIAL jest znacznie hamowane przez duże stężenia osteoprotegeryny i całkowicie znoszone przy wysokim, wynoszącym 6:1 stosunku OPG/TRIAL. Taki wysoki stosunek OPG/TRIAL
obserwowano w grupie chorych z ostrym zawałem serca, którzy rozwijali w kolejnych tygodniach obserwacji, niekorzystną, pozawałową
przebudowę lewej komory i niewydolność serca. Była to zarazem grupa chorych z zawałem serca o najgorszym rokowaniu. W badaniach
in vitro wykazano także, że zneutralizowanie osteoprotegeryny przy pomocy swoistych przeciwciał anty-OPG przywraca stymulacyjne
działanie TRIAL w stosunku do mezenchymalnych komórek macierzystych i przywraca aktywność migracyjną MSC.
Na podstawie tych danych z badań naukowych powstała koncepcja badania, w którym możliwe byłoby zweryfikowanie hipotezy, że in
vivo niskie stężenia osoczowe osteoprotegeryny i niski stosunek OPG/TRIAL warunkuje utrzymanie pobudzającego działania TRIAL
w stosunku do MSC, co pozwala na większą mobilizację mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego do krwi obwodowej i ich potencjalne większe zaangażowanie w procesy naprawcze w przebiegu zawału serca. Ta stymulacja mezenchymalnych komórek macierzystych skutkuje ich migracją i większą mobilizacją ze szpiku do krwi obwodowej. Celem tego badania jest nie tylko weryfikacja tej hipotezy, ale także wykazanie czy występowanie opisanych powyżej, potencjalnie korzystnych procesów, przekłada się na mniejszy rozmiar martwicy czy przebudowę lewej komory i rozwój niewydolności serca w okresie pozawałowym.

Projekt SUM z dofinansowaniem w konkursie Preludium
Projekt „Potencjał immunosupresyjny aktywowanych komórek owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skóry” otrzymał dofinansowanie
w kwocie 150 000 zł w ramach konkursu PRELUDIUM — na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego
doktora. Kierownikiem projektu jest lek. Emanuel Rafał Kolanko z Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, a opiekunem naukowym dr hab. Piotr Czekaj.
Celem planowanych badań jest ocena porównawcza przeszczepów skóry wykonanych
w zwierzęcym modelu doświadczalnym: allograftów mysz-mysz i ksenograftów szczurmysz, w warunkach działania leku immunosupresyjnego — Cyklosporyny A oraz po
podaniu aktywowanych hAC. Naukowcy prowadzący projekt zamierzają zweryfikować
tezę, że właściwości immunomodulacyjne komórek owodniowych, wzmocnione poprzez
aktywację ex vivo podczas hodowli komórkowej, są wystarczające do powstrzymania
reakcji ostrego odrzucenia allo- i ksenograftów skóry. Ponadto dokonają oceny efektywności działania komórek owodniowych w stosunku
do Cyklosporyny A, z uwzględnieniem drogi ich podania myszom-biorcom.
Nowatorskim elementem zaplanowanego badania jest wykorzystanie aktywowanych ex vivo ludzkich komórek owodniowych w modelu
zwierzęcym, do podtrzymania funkcji życiowych allo- i ksenograftów skóry. Takie podejście jest zgodne z aktualnym kierunkiem postępowania doświadczalnego polegającego na modyfikowaniu właściwości komórek macierzystych w celu dalszego ich wykorzystywania. Badania
takie, z wykorzystaniem aktywowanych hAC, nie były do tej pory prowadzone. Wcześniejsze próby wykorzystania nieaktywowanych komórek owodniowych nie dały jednoznacznej odpowiedzi, jaki potencjał immunosupresyjny posiadają te komórki in vivo. Zastosowanie izolowanych komórek hAC, jako przeszczepialnego źródła czynników immunosupresyjnych jest niezwykle intrygującą alternatywą dla klasycznej
immunosupresji, która wiąże się z występowaniem polekowych skutków ubocznych. Przeprowadzenie takiego badania u ludzi nie jest możliwe w warunkach szpitalnych, bez wcześniejszych badań eksperymentalnych.
W przedstawionym projekcie zostanie sprawdzona skuteczność immunomodulacyjnego działania komórek owodniowych w modelu
doświadczalnym allo- i ksenograftów skóry zwierzęcej. Docelowo, model ten może być zastosowany do badania ksenotransplantów skóry
ludzkiej.
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Marii Szczepańskiej
26 października br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom
nauki i sztuki. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała dr hab. n. med.
Maria Szczepańska z Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
W pracy naukowej Pani Profesor zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi
m.in. : problemów nefrologii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem
przewlekłej choroby nerek i leczenia nerkozastępczego. W ostatnich
latach głównym zainteresowaniem badawczym prof. Marii Szczepańskiej
jest ocena zaburzeń immunologicznych u dzieci z przewlekłą chorobą
nerek, zwłaszcza aspektów odpowiedzi komórkowej. Problematyce przewlekłej choroby nerek u dzieci poświęciła blisko 300 publikacji.

Nagroda za pracę dla dr. n. med. Grzegorza Smolki
Podczas uroczystej inauguracji jubileuszowego XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego decyzją Zarządu Głównego PTK nagrodę w kategorii: prace oryginalne w dziedzinie nauki kliniczne otrzymał dr
n. med. Grzegorz Smolka za pracę „Przezskórne zamykanie
przecieków okołozastawkowych okluderem PLD – rejestr
prospektywny”.
Dr n. med. Grzegorz Smolka z Kliniki Kardiologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach, mieszczącej się w SPSK nr 7 SUM
Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca, jest
specjalistą kardiologiem, autorem licznych prac naukowych,
członkiem wielu Towarzystw Naukowych. Główny badacz i
współwykonawca w międzynarodowych, wieloośrodkowych
badaniach klinicznych dotyczących farmakoterapii choroby
wieńcowej, leczenia inwazyjnego przewlekłej choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych. Dr Grzegorz Smolka
oprócz wykonywania wszelkiego typu interwencji w obrębie
naczyń wieńcowych rozwinął w latach 2002 – 2009 nowe metody leczenia interwencyjnego strukturalnych chorób serca, takich jak
wrodzone i nabyte nieprawidłowe połączenia wewnątrzsercowe oraz nieoperacyjne przypadki ciężkiej niedomykalności zastawki
mitralnej. Jest również aktywnym członkiem zespołu wykonującego przezskórne implantacje sztucznej zastawki aortalnej. Jest
zaangażowany zarówno w upowszechnianie, jak i doskonalenie interwencyjnych metod zmniejszania ryzyka udarów ośrodkowego
układu nerwowego u chorych z migotaniem przedsionków (zamykanie uszka lewego przedsionka serca). Autorskim programem
dr. Smolki jest jednak opracowana przez niego metoda przezskórnego leczenia przecieków wokół protez zastawkowych serca.
Technika ta, równolegle rozwijana w kilku ośrodkach na świecie, stała się obecnie uznanym postępowaniem terapeutycznym,
a prace dr. Smolki są cytowane w większości literatury poświęconej temu zagadnieniu.
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Nagroda dla zespołu Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych
i Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych WZP SUM
Zespół Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w składzie: lek. Katarzyna
Walkiewicz, dr n. med. Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak, dr n. med. Edyta Fatyga,
Monika Gętek, Paweł Kozieł, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, dr
hab. n. med. Teresa Kokot, dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, zdobył II
miejsce za opublikowaną na łamach Family Medicine & Primary Care Review
w 2015 r. pracę pt.: „Zaburzenia poznawcze u osób w podeszłym wieku
z uwzględnieniem poziomu hemoglobiny i witaminy B12 – doniesienie
wstępne”
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 września 2016 roku we Wrocławiu
w trakcie V Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej. Nagrodę odebrała lek. Katarzyna Walkiewicz, rezydentka w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych w Bytomiu i studentka IV
roku Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu.

Student SUM stypendystą projektu Liderzy Ochrony Zdrowia
Student V roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach – Radosław Zachara,
został stypendystą projektu "Liderzy Ochrony Zdrowia", organizowanego
przez Fundację im. Lesława A. Pagi.
Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi
— studentów i absolwentów uczelni wyższych do 26 roku życia. Jego celem
jest wspieranie młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą być ekspertami
i managerami sektora ochrony zdrowia i farmacji.
W ramach projektu stypendyści wzięli udział w weekendowych szkoleniach
prowadzonych przez specjalistów i ekspertów rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz nowych technologii, które odbywały się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas spotkań uczestnicy zdobywali
wiedzę praktyczną o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia,
a także dyskutowali z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze.
W tym roku po raz pierwszy projekt został objęty patronatem honorowym
Ministra Zdrowia.

II miejsce AZS SUM w kategorii Uczelni Medycznych 2015/16
20 października 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyła się
Gala Sportu Akademickiego. To wyjątkowe wydarzenie podsumowujące
sukcesy sportowe i organizacyjne Akademickiego Związku Sportowego
w minionym roku akademickim.
Suma wysokich wyników sportowych wszystkich zawodników AZS SUM
spowodowała, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął drugie
miejsce w klasyfikacji w typie „uczelnie medyczne” Akademickich Mistrzostw
Polski w sezonie 2015/2016.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas Gali reprezentowali:
Pani Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni Prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta oraz Prezes Klubu Uczelnianego AZS SUM w Katowicach
Marek Milewski i przedstawicielka AZS Marta Milewska.
Wyjątkowym elementem tegorocznej Gali było uroczyste zakończenie kariery sportowej dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego,
zawodnika AZS AWF Warszawa.
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7 tys. zł dla Fundacji Iskierka za krzesło
Pani Profesor Violetty SkrzypulecPlinty
22 października br., podczas obchodów 45. urodzin katowickiego
„Spodka” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła
się aukcja „Krzesła dla ISKIERKI”. To inicjatywa zapoczątkowana
przez Krystynę Bochenek, wieloletnią dziennikarkę Radia Katowice, a później także wicemarszałek Senatu.
Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta przekazała na aukcję swoją rodzinną
pamiątkę — krzesło będące elementem wyposażenia gabinetu
ginekologicznego ojca Pani Profesor. Krzesło przerobił i pomalował Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. dr hab.
Antoni Cygan. Po zaciętej licytacji nowym właścicielem krzesła
został prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
który wylicytował przedmiot za 7 tys. zł.
W sumie podczas licytacji udało się zebrać 106 tys. zł. Pieniądze
pozwolą na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów onkologicznych oraz organizację wypoczynku dla małych pacjentów.

Prof. Eugeniusz Kucharz wyróżniony za wiersz „Dolce far niente”

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz, kierownik Katedry i
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM otrzymał wyróżnienie w kategorii „Poezja” w VII
Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim „Puls Słowa”,
ogłoszonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Wyróżniony wiersz
noszący tytuł: „Dolce far niente” został zamieszczony w pokonkursowej antologii „Porcelanowe Światy” wydanej przez Unię Polskich
Pisarzy Lekarzy (Warszawa 2016, s. 14).

Dr hab. Wojciech Ścierski zwycięzcą Mistrzostw Polski Lekarzy
w Kolarstwie Górskim
Dr hab. n. med. Wojciech Ścierski z Katedry i Oddziału Klinicznego
Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zdobył I miejsce
w XIX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim, które
odbyły się 3 września 2016 r. w Istebnej.
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Dzień Doktoranta SUM
W dniu 21 października br., w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyły się uroczyste
obchody Dnia Doktoranta SUM (Post-grad Day). Gospodarzem
Konferencji była Dziekan Wydziału Farmaceutycznego — Pani Profesor Krystyna Olczyk. Wydarzenie miało na celu podkreślenie znaczenia studiów doktoranckich prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach. Obecność wielu znamienitych gości
odzwierciedliła rangę Konferencji. Swoją obecnością zaszczycili nas
m.in.: Pani Katarzyna Chmielewska — Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka — Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego SUM, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
— Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni SUM, Pan Jan Pawluch
— Wiceprezydent Miasta Zabrze, Pani Marzena Szuba — Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Krzysztof Haładus — Wiceprezydent Miasta Sosnowiec, Pan Prof. Marek Barański — Doradca Prezydenta Miasta Sosnowiec, Pan Prof. Krzysztof Szaflarski — JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, prof.
Antoni Cygan — JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Władysław Szymański — JM Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. Ryszard Koziołek — Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof.
Barbara Kos — Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom za bardzo ciekawe i pouczające wykłady. Dziękujemy również wszystkim Państwu za tak
liczną obecność.
/Adam Pudełko
Przewodniczący Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/

LXVIII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego
W dniach 21-23 października 2016 roku Samorząd Studencki
SUM po raz kolejny miał okazję być gospodarzem obrad Komisji
Wyższego Szkolnictwa Medycznego, na które zaproszone były
Samorządy Studenckie wszystkich Uniwersytetów Medycznych
w Polsce. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach odwiedzili
przedstawiciele studentów z dziesięciu miast: Białegostoku,
Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz z Wrocławia. Podczas spotkania swoją
obecnością zaszczyciła nas Pani Prorektor ds. Studentów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Pierwszym punktem konferencji była debata z kandydatami na
Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej. Swoje sylwetki zaprezentowali: Mateusz Kuliński,
Dawid Knara, Tomasz Tokarski oraz Piotr Wodok. Kandydaci mieli możliwość przedstawienia swojego programu oraz dyskusji
o problemach studentów Uczelni Medycznych.
Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy współpracy z KRAUM, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
problemy dydaktyczne Uczelni Medycznych. Samorządowcy zaproponowali między innymi ujednolicenie kryteriów dotyczących przyznawania miejsc stażowych dla absolwentów kierunków lekarskich.
LXVIII Konferencja KWSM była świetną okazją do zapoznania się z bieżącymi sprawami Uczelni Medycznych z całego kraju,
wymiany doświadczeń oraz do integracji medycznego środowiska studenckiego.
/Zuzanna Sołtysiak
Zastępca Przewodniczącej
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/
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Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu

21 października 2016 r. w auli A-3 im. Prof. Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie odbyło się uroczyste Dyplomatorium
absolwentów
studiów
drugiego
stopnia
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. W uroczystości
udział wzięli Dziekan Wydziału prof. dr hab. n med. Jan
Duława, Prodziekan dr hab. n med. Grażyna MarkiewiczŁoskot, dr hab. n med. Michał Holecki oraz zaproszeni
goście: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr
hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, Przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych mgr Anna Janik, Prezes Zarządu
INTER POLSKA Janusz Szulik, nauczyciele akademiccy,
absolwenci i ich rodziny.
Uroczysty wykład pt. „Profilaktyka zdrowotna w różnych
okresach życia kobiet” wygłosiła prof. dr hab. n med.
Violetta Skrzypulec-Plinta.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 133 absolwentom studiów drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo,
położnictwo i fizjoterapia. Podczas uroczystości nagrodę za działalność organizacyjną, społeczną i naukową przyznaną
przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego otrzymała Pani mgr Agata Grzyb, absolwentka fizjoterapii Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.
Samorząd Studencki Wydziału przyznał dyplomy uznania za wieloletnią i aktywną działalność w organach Samorządu
Studenckiego dla mgr Agaty Grzyb, mgr Martyny Gruszki, mgr Agaty Gołby i mgr Moniki Klimek.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach

W dniu 28 października 2016 r. w Centrum Kultury Katowice im.
Krystyny Bochenek odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W uroczystości udział wzięli
zaproszeni goście: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski, Wiceprezydent Miasta Katowice Marzena Szuba, Prezes
Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny. Dyplomy ukończenia
studiów wręczono 259 absolwentom.
Za najwyższą średnią nagrody otrzymali: Weronika Bulska, Donata
Rotko i Magdalena Górecka. Dyplomami uhonorowano także osoby,
które w trakcie studiów odniosły sukcesy sportowe. W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę lekarską.
Wykład pt. „Kardiochirurgia w XXI wieku” wygłosił prof. dr hab.
n. med. Andrzej Bochenek z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM.
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Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu
4 listopada 2016 roku w Auli Wydziału przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom
kierunków: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II°, kosmetologia
II°, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2015/2016.
W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekani Wydziału: dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev i dr hab. n. med. Robert
Wojtyczka, przedstawicielka Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr
hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, założyciel i Prezes Rady Polskiej
Fundacji Apiterapii prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko oraz Prezes Zarządu
Fundacji prof. dr hab. n. med. Ewa Szaflarska-Stojko, nauczyciele akademiccy
oraz absolwenci i ich rodziny. Wykład wygłosił dr hab. n. farm. Paweł Olczyk,
kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 62 absolwentów kierunku analityka
medyczna, 25 kierunku biotechnologia medyczna oraz 45 kierunku kosmetologia.
Po otrzymaniu dyplomów absolwenci kierunku analityka medyczna złożyli
ślubowanie i otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Uroczystość immatrykulacji studentów programu anglojęzycznego

13 października 2016 r. w Auli A-3 im. prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji dziewięćdziesięciu nowo przyjętych studentów programu anglojęzycznego.
W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału
Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda oraz
Prodziekan dr hab. n. med. Marek Waluga.
Wykład inauguracyjny pt. „Too little or too much? Foetal programming of civilization diseases” wygłosiła dr hab. n. med. Maria
Kalina.

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty Wydziału Lekarskiego w Katowicach
i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
28 października br. w auli im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty Wydziału
Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu. Zajęcia rozpoczęło 65 słuchaczy.
Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr
hab. n. med. Jan E. Zejda, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Alicja Grzanka, a także koordynatorzy Uniwersytetów Licealisty: Wydziału w Katowicach — dr hab. n. med. Tomasz
Francuz i w Zabrzu - dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka. Obecni byli także
przedstawiciele nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia w ramach
Uniwersytetu Licealisty.
Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekanów Wydziałów, a następnie wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Wykorzystanie technik
komputerowych w chirurgii stomatologicznej i implantologii” dr hab. n. med.
Tadeusza Morawca.
Po zakończeniu oficjalnej uroczystości licealiści zwiedzili Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej.
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Inauguracja Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
4 listopada br., odbyła się Inauguracja Uniwersytetu Licealisty
działającego przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM. W tym roku indeksy
otrzymało 11 słuchaczy.
W uroczystości udział wzięli Prodziekani Wydziału dr hab.
n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev i dr hab. n. med. Robert
Wojtyczka.
Inaugurację rozpoczęło przemówienie Prodziekana ds. studenckich dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki. Następnie głos zabrała
Koordynator ds. Promocji Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr n. med. Wanda
Suchecka. Kolejnym punktem było wystąpienie Przewodniczącej
Samorządu Studenckiego Pani Katarzyny Dworak. Licealiści
wysłuchali także wykładu pt.: „Zmysły” dr n. biol. Ewy-Klimackiej
-Nawrot.

Inauguracja Uniwersytetów III Wieku w SUM
18 października br. kolejny rok działalności zainaugurował, najdłużej działający
w Uczelni, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Na inauguracji obecni byli:
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prodziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:
dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, kierownik UTW Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. Jolanta ZalejskaFiolka, Prof. Ewa Birkner — kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu Wilhelm Zych, Wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr Zdzisław Gawroński, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik
Łączyk oraz członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej. Wykład Inauguracyjny pt. „Biomateriały od stóp do głowy”
wygłosił Prof. Janusz Kasperczyk.
Dzień później inauguracja roku odbyła się w Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Katowicach. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekani
Wydziału: dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot i dr hab. n. med. Jacek Durmała oraz kierownik UTW prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz. Wykład inauguracyjny „Medycyna na granicach życia. Krótka refleksja bioetyczna” wygłosił dr
n. hum. Bogusław Zapart.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zainaugurowali nowy rok akademicki 23 listopada br. Uroczystość rozpoczęła dr hab. n. med. Jolanta Zalejewska-Fiolka,
kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się też wystąpienia prof. dr. hab. n. farm. Stanisława Boryczki Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz prof. dr. hab. n. med. Macieja Misiołka, Dziekana
Wydziału. Obecni byli także: Prodziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Jacek
Kasperski, Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, Kierownik UTW w Sosnowcu — dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral oraz przedstawiciele Rady
Programowej UTW w Zabrzu. Wykład pt. „Biomateriały od stóp do głowy” wygłosił
prof. dr hab. Janusz Kasperczyk.
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Wizyta Dziekanów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Warnie
W dniach 17- 20.10.2016
w Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, gościli
Profesor Diana Ivanova i Profesor Stefan Krastev. Prof. Ivanova
pełni funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w Warnie,
pracując w Katedrze Biochemii, Medycyny Molekularnej i Nutrigenomiki, a Prof. Krastev jest Prodziekanem oraz Kierownikiem
Katedry Fizyki i Biofizyki. Dziekani zostali przyjęci przez Panią
Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk i Współpracowników. W trakcie spotkania omówione zostały możliwości i kierunki dalszej współpracy między obu Wydziałami. Następnie Goście
odbyli szereg spotkań z Pracownikami Wydziału, oraz wizytowali
Katedry, takie jak Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Katedra
i Zakład Biofizyki, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, oraz Centrum Dydaktyczne, zapoznając się z bazą
naukowo-dydaktyczną tych jednostek. Prof. Ivanova wygłosiła
ponadto wykład pt.: „ Important aspects of molecular nutrition
and nutrigenomics”, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem licznie zgromadzonych słuchaczy. W efekcie odbytej wizyty
oczekiwać należy dalszego zacieśnienia współpracy, która powinna zaowocować podjęciem wspólnych projektów naukowych
i dydaktycznych, wymiany pracowników naukowych i studentów oraz publikacji dorobku naukowo – badawczego, wypracowanego przez obie strony.
Współpraca pomiędzy obu Uczelniami została zainicjowana przez dr hab. n. farm. Włodzimierza Bialik, Kierownika Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM. W 2014 roku dr hab.
n. farm. Włodzimierz Bialik wygłosił na Wydziale Farmaceutycznym w Warnie cykl wykładów, w ramach programu Erasmus dotyczących współczesnych problemów farmakoekonomiki i marketingu farmaceutycznego. Wykłady te wygłasza na zaproszenie
Władz Wydziału Farmaceutycznego w Warnie, corocznie od 2014 roku. W następnych latach, na stażach szkoleniowych —
w Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Warnie przebywali kolejni pracownicy Wydziału Farmaceutycznego
SUM, tj. dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral, dr hab. n.med. Katarzyna Komosińska-Vassev, dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
oraz dr n. farm. Sławomir Wilczyński. W dniu 23.03.2016 roku została podpisana dwustronna umowa, dotycząca szeroko pojętej
współpracy naukowej dydaktycznej i organizacyjnej przez Magnificencje Rektorów obu Uczelni — prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego i prof. Krasimira Ivanova.
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Warnie jest bardzo młodą jednostką – został powołany decyzją Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii, w dniu 16.10.2008 roku, a od 16.10.2015 funkcjonuje w nowoczesnym, stwarzającym doskonałe warunki do pracy naukowej i dydaktycznej, 8 piętrowym budynku, który w najbliższym czasie zostanie doposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo - badawczą (http://mu-varna.bg/EN/AboutUs/Pharmacy).

Wizyty stażowa w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
W dniach 18-20 października Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach gościło przedstawicieli Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Spotkanie stanowiło drugą z planowanych jedenastu wizyt stażowych,
zorganizowanych przez SUM dla Uczelni Medycznych w związku
z realizacją projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — odpowiedzią na potrzeby
współczesnej edukacji medycznej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
Stażystów przywitał Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med.
Damian Czyżewski. Podczas wizyty studyjnej zespół CDiSM zaprezentował nowoczesne zaplecze dydaktyczne Centrum, przybliżył standardy pracy z zaawansowanymi symulatorami pacjenta i przedstawił
metodykę prowadzenia zajęć symulacyjnych. Uczestnicy stażu wzięli
udział w szkoleniu z symulacji medycznej, podczas którego zapoznali
się ze schematem prowadzenia zajęć, regułami tworzenia scenariusza
symulacyjnego, jak również prowadzenia tzw. „debriefingu”.
Ważny aspekt stażu stanowił warsztatowy charakter zajęć, podczas których goście nabywali umiejętności praktycznych przy udziale
pracowników naukowo-dydaktycznych SUM oraz pracowników Centrum.
Po wcześniejszym instruktażu oraz pokazie symulacji przygotowanym przez zespół pracowników CDiSM, stażyści aktywnie uczestniczyli w symulacjach medycznych na szpitalnym oddziale ratunkowym i oddziale intensywnej terapii. 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 Sim-Man 3G.) Była to niepowtarzalna okazja do
wcielenia się w różne role tj. nauczyciela, studenta czy też technika symulacji.
Uczestnicy mieli także możliwość bezpośredniej obserwacji symulacji przeprowadzanych na przedmiotach: Ginekologia i Położnictwo,
Choroby Wewnętrzne, Anestezjologia i Intensywna Terapia.
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Akcja profilaktyczna „Różowa wstążka”
15-16 października 2016 roku na terenie Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach odbyła się
akcja „Różowa wstążka — badam się, więc jestem” poświęcona
profilaktyce i leczeniu raka piersi i raka szyjki macicy.
Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta Katowice.
W sobotę, 15 października 2016 o godz. 18.30 zorganizowano
„Różowy Bieg” będący wyrazem solidarności z kobietami zmagającymi się z rakiem piersi, w którym wzięło udział ok. stu biegaczy.

W niedzielę 16 października, o godzinie 10.00 odbył się niezwykły pokaz chust w różnych wzorach i kolorach — uszytych specjalnie dla
pacjentek oddziałów radioterapii i onkologii klinicznej — z udziałem znanych osób ze świata mediów, teatru i filmu.
Po pokazie rozpoczęła się akcja profilaktyczna, podczas której wszyscy chętni mogli skorzystać z porad specjalistów m.in.: lekarza onkologa, chirurga, radioterapeuty, ginekologa, seksuologa, położnej, fizjoterapeuty oraz psychologa i dietetyka. Można było również wykonać badania diagnostyczne w kierunku wykrycia nowotworu piersi po uprzedniej konsultacji lekarskiej i zgodnie z medycznymi wskazaniami oraz skonsultować się z brafitterką i perukarką.

Śląski Festiwal Nauki Katowice 2016
W dniach 13-15 października br. w Katowicach odbył się Śląski Festiwal Nauki. Największe w regionie wydarzenie naukowe zorganizowały uczelnie, w tym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wraz
z Miastem Katowice. Celem Festiwalu było pokazanie, że nauka
może być interesująca i inspirująca, a świat oglądany z jej perspektywy jest miejscem niezwykłym.
13 października 2016 r. na Rynku w Katowicach w ramach Studenckiego Festiwalu Nauki odbył się 12 Jarmark Wiedzy, będący największym tego typu wydarzeniem na Śląsku. Podczas Jarmarku Wiedzy
udostępnionych zostało ponad 80 stoisk i wystaw naukowych przygotowanych przez studentów śląskich uczelni. W wydarzeniu udział
wzięły m.in. koła i organizacje studenckie działające w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: Studenckie Koło Naukowe
przy Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Farmaceutycznego w Sosnowcu, Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Kardiologii, Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Młoda Farmacja Sosnowiec oraz Studenckie Towarzystwo Farmacji Przemysłowej.
Dalsza część Festiwalu miała miejsce 14 i 15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W programie znalazły się
pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych, nauki o kulturze i fizycznej oraz ze sztuki. W ramach nauk medycznych swoje dokonania oraz prezentacje przedstawiły jednostki SUM m.in. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach; Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa oraz Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu; Katedra i Klinika Kardiologii; Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety;
Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa; Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii; Zakład Psychologii Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych - Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczestnicy Festiwalu mogli m.in. przymierzyć
skafander geriatryczny, sprawdzić, czy prawidłowo myją ręce, wykonać analizę składu ciała, oraz wziąć udział w wykładach i warsztatach z zakresu psychiatrii, coachingu, kardiologii, chemii organicznej i botaniki. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy o charakterze
prozdrowotnym.
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pierwsze w rankingu „Najbardziej
Przyjazny Ośrodek Onkologiczny w Polsce”

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach zostało uznane za najbardziej przyjazny ośrodek onkologiczny w Polsce, uzyskując ocenę 4,76.
Tak wysoko ocenili szpital pacjenci głosując poprzez platformę Onkomapa.pl Fundacji
Alivia. Portal ten jest na bieżąco aktualizowaną bazą wiedzy na temat placówek onkologicznych i personelu medycznego w Polsce. Z jednej strony pozwala na pozostawienie opinii, a z drugiej na zapoznanie się z komentarzami innych pacjentów. Taka
wymiana zdań w czasie rzeczywistym oraz graficzne przedstawianie pojawiających się
wahań ocen powoduje, że na bieżąco można monitorować zmieniającą się sytuację,
a co za tym idzie dokonać świadomego wyboru placówki i lekarza. Dużą zaletą projektu jest to, że z dnia na dzień skupia coraz większą społeczność — tworzą go aktywnie
setki tysięcy osób chorych na raka i ich bliskich. W ostatnim roku liczba użytkowników
portalu wzrosła z 173 tysięcy do ponad 200 tysięcy. W efekcie do Onkomapy zgłoszonych jest 934 placówek onkologicznych (szpitali, przychodni, ośrodków diagnostyki
oraz radioterapii) i 2579 lekarzy z całej Polski.

Nowoczesny pokój dla chorych na mukowiscydozę
Nowocześnie
wyposażony
pokój
dla
dzieci
chorych
na mukowiscydozę, spełniający europejskie standardy, został
oddany do użytku w SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana
Pawła II.
Pokój o podwyższonym standardzie dla dzieci chorych
na mukowiscydozę znajduje się na Oddziale Pediatrii GCZD. Pokój
został gruntownie odremontowany, pojawiły się w nim nowe
meble i sprzęt, odremontowana została też łazienka. Pomieszczenie jest przeznaczony dla jednego pacjenta z mukowiscydozą
oraz jego opiekuna.
– Osoby chore na mukowiscydozę ze względów epidemiologicznych
nie powinny się kontaktować ze sobą. Chorobie często towarzyszą
przewlekłe
zakażenia,
co
również
wymaga
warunków
o podwyższonym standardzie epidemiologicznym. Leczenie pacjenta z zaostrzeniem choroby wymaga, oprócz długotrwałej antybiotykoterapii, leczenia żywieniowego, enzymoterapii, a także intensywnej rehabilitacji oddechowej poprzedzanej zabiegami inhalacyjnymi
stosowanymi kilkakrotnie w ciągu doby. Zabiegi i rehabilitacja przeprowadzane są w pokoju chorego. Takie pomieszczenia pozwalają
na przestrzeganie ustalonych w szpitalu zasad bezpiecznego pobytu — wyjaśnia dr n.med. Bożena Kordys-Darmolińska z GCZD.
Katowickie GCZD jest obok szpitali w Rabce i Krakowie wiodącym na południu Polski ośrodkiem leczenia mukowiscydozy u dzieci,
zarówno w zakresie hospitalizacji, jak i leczenia ambulatoryjnego. Z terapii w ramach Poradni Leczenia Mukowiscydozy korzysta
każdego roku około 90 pacjentów. W poradni stawia się też ostateczne rozpoznanie choroby, której podejrzenie wysuwane jest
w trakcie badań przesiewowych noworodków.
W połowie października w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu otwarto pierwszy w regionie oddział dla dorosłych chorych
na mukowiscydozę. — Gdy nasi pacjenci osiągną pełnoletność, tam będą mogli kontynuować leczenie – podkreśla dr Bożena KordysDarmolińska.
Wyposażenie pokoju zostało sfinansowane ze środków Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacji „Matio”, która od 20 lat
wspomaga chorych na mukowiscydozę i ich rodziny oraz Lions Club Katowice Barbórka.
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Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii”

W dniach 14-15.10.2016 odbyła się kolejna, trzecia, edycja Konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii — Warsztaty dla lekarzy
praktyków”, przygotowanej przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod
kierownictwem prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec. Spotkaniu patronował JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Władze SUM reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski. Tradycją tej Konferencji jest patronat trzech sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca, dzięki czemu uczestnicy otrzymali
punkty edukacyjne każdej z tych Sekcji, jak również punkty edukacyjne Śląskiej Izby Lekarskiej.
Warsztaty odbyły się w Hotelu Angelo w Katowicach, nad wsparciem organizacyjnym czuwała firma Business Service Galop, co zapewniło profesjonalną obsługę, jak również bardzo dobry nadzór techniczny i multimedialny.
W spotkaniu uczestniczyło około 250 lekarzy — Konferencja, podobnie jak wcześniejsze edycje dedykowana była dla „lekarzy praktyków”, głównie kardiologów i internistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Co bardzo cieszy, uczestniczyli w niej również studenci Wydziału Lekarskiego SUM. Wykładowcami byli wybitni eksperci w zakresie arytmologii, elektrokardiologii,
echokardiografii oraz elektrofizjologii, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania. Aktywny udział
w Konferencji wzięli m.in: Prof. Piotr Kułakowski (Warszawa), Prof. Andrzej Lubiński (Łódź), Prof. K. Wranicz (Łódź), Prof. Anetta Undas
(Kraków) oraz Przewodniczący i Przewodniczący Elekt Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca PTK – Dr hab. n. med. Maciej Sterliński i Dr hab. n.
med. Oskar Kowalski.
Reprezentantami naszej uczelni byli: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, eksperci z poza
dziedziny kardiologii: Dr hab. n.med. Anetta Lasek-Bal (neurolog), Dr hab. n. med. Marek Krzystanek (psychiatra), Prof. dr hab. n. med.
Lech Krawczyk (anestezjolog) oraz przedstawicie Zespołu I Katedry i Kliniki Kardiologii SUM.
Program Konferencji obejmował 7 sesji dydaktycznych oraz trzy części praktyczne — warsztatowe: zajęcia z zakresu elektrokardiologii
dla lekarzy oraz pielęgniarek, ponadto zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomów przygotowanych przy pomocy firmy Medtronik
Polska. Tematyka całego spotkania obejmowała nowości z zakresu elektrokardiograficznej diagnostyki nieinwazyjnej, inwazyjnego
leczenia zaburzeń rytmu serca oraz metod obrazowania stosowanych w arytmologii i elektroterapii. Przedstawione zostały zarówno
nowości ostatnich zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), jak również dyskutowano nad nadal obecnymi kontrowersjami w leczeniu i diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Ciekawą była niewątpliwie sesja dotycząca problemów na pograniczu kilku
dziedzin medycyny, z udziałem neurologa, psychiatry i anestezjologa. Tradycją stała się niewątpliwie sesja dotycząca migotania przedsionków- szczególnie ważna ze względu na najnowsze zalecenia ESC, które ukazały się pod koniec sierpnia 2016 r.
W czasie ostatniej sesji Konferencji zaprezentowano ciekawe, trudne i niejednokrotnie kontrowersyjne przypadki kliniczne. Wszystkie
sesje miały charakter otwarty, umożliwiający dyskusję, zadawanie pytań czy własne komentarze uczestników.
Podobnie jak w poprzednich latach ciekawym uzupełnieniem wykładów były interaktywne zajęcia warsztatowe. W czasie warsztatów
elektrokardiograficznych uczestnicy mieli okazję nie tylko pogłębić swoją wiedzę na temat różnicowania częstoskurczów, ale również
sprawdzenia jej dzięki systemowi głosowania.
Warsztaty spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestniczących w nich lekarzy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Tym bardziej, że było
to trzecie spotkanie, w którym część słuchaczy to „stali bywalcy”. W przyszłym roku zaplanowano kolejną – czwartą- edycję konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
/prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia – Stec, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM/
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XI Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii.

W dniach 6-8 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dla lekarzy zajmujących się leczeniem schorzeń jelita grubego—jubileuszowe, zorganizowane w XX-lecie
powstania Stowarzyszenia, XI Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był
Prezes Klubu, dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc. Podczas uroczystości otwarcia uhonorowane zostały osoby w szczególny sposób
zasłużone dla powstania i funkcjonowania Klubu, wręczono im pamiątkowe medale XX-lecia. Wykład inauguracyjny wygłosił
pierwszy Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii — Prof. dr hab. n. med. Michał Drews.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska — organizatorzy mieli przyjemność gościć ponad 600
uczestników — lekarzy chirurgów oraz wielu specjalności związanych z koloproktologią, pielęgniarki, farmaceutów, przedstawicieli firm medycznych i inne osoby związane ze środowiskiem medycznym.
Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program naukowy z unikatowym wydarzeniem jakim był Masterclass in
Colorectal Surgery, zorganizowany w ścisłej współpracy z European Society of Coloproctology, a po raz pierwszy miało to miejsce w Polsce. Wydarzenie to odbyło się już w pierwszym dniu zjazdu, awykładowcami były najwybitniejsze autorytety światowej
chirurgii kolorektalnej. Stworzyło to niepowtarzalną okazję dla uczestników sympozjum możliwości wysłuchania niezwykle interesujących wykładów, ale też uczestniczenia w rzeczowych dyskusjach na aktualne tematy kolorektalne z najwybitniejszymi
postaciami zajmującymi się tematyką koloproktologii.
Pozostałe dni również obfitowały w istotne wydarzenia naukowe. Program sympozjum obejmował 15 sesji i niemal 70
wykładów, sesję stomijną kierowaną do personelu pielęgniarskiego, plakatową i warsztaty chirurgiczne. Te ostatnie pozwoliły
zainteresowanym osobom na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu przezodbytowej chirurgii endoskopowej i leczenia
przetok okołoodbytniczych z użyciem technik małoinwazyjnych. Tematyka wykładów obejmowała zawsze aktualne zagadnienia
dotyczące schorzeń jelita grubego: nowotworów, schorzeń zapalnych jelit czy problematykę pacjentów z wyłonioną stomią jelitową. Nie zabrakło również tematów odnoszących się do innych schorzeń proktologicznych: sposobów leczenia przetok odbytu,
choroby hemoroidalnej oraz zabiegów naprawczych aparatu zwieraczowego. Szczególną uwagę położono na zagadnienia związane z chirurgią małoinwazyjną co pozwoliło uczestnikom sympozjum na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
Unikatowym wydarzeniem była sesja prawno-medyczna, której gościem specjalnym był jeden z najwybitniejszych
autorytetów w tej dziedzinie, Prof. dr hab. n. prawnych Andrzej Zoll. Do jej zorganizowania skłoniły organizatorów oczekiwania
środowiska medycznego, stojącego w obliczu rosnącej liczby roszczeń pacjentów w przypadkach niepowodzenia w leczeniu
schorzeń tak specyficznych, jak te będące tematem sympozjum.
Jak zawsze, integralną częścią sympozjum było Walne Zebranie Członków Polskiego Klubu Koloproktologii, podczas
którego wybrano Prezesa Elekta PKK, nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej. Podczas tego wydarzenia oddano również pod
głosowanie nowy Statut Klubu, którego opracowanie było oczekiwane od dawna przez jego członków, a jednogłośne przyjęcie
podczas zebrania jest niewątpliwie jednym z sukcesów ustępującego zarządu.
Sympozjum to oczywiście również okazja do dyskusji w mniej formalnej atmosferze. Sprzyjał temu atrakcyjny program
imprez towarzyszących w tym koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w słynącej z niezwykłej
akustyki sali koncertowej NOSPR, sąsiadującej z Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym. Wszystko to stwarzało wspaniałe
warunki do spotkań, dyskusji i nawiązywania kontaktów, co jest także jednym z ważnych celów takich wydarzeń.
/Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych
Katedry Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/
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III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka
pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach
kostnych”

W dniu 28 października br. odbyło się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach III Ogólnopolskie Sympozjum
Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach kostnych”, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski — Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego — Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice — Marcin Krupa, JM Rektor SUM — prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach — dr Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego
im. prof. L. Gieca — Klaudia Rogowska. Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne autorytety w tej dziedzinie, m.in. prof. Juliana
Dutkę i Artura Gądka z Krakowa oraz Jacka Kowalczewskiego z Warszawy.
Wielu wykładowców z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju przedstawiło swoje dokonania i wyniki alloplastyk stawu
kolanowego. Wszystkie wystąpienia uwzględniały, zgodnie z wytycznymi organizatorów, aspekty praktyczne wykonywanych zabiegów
operacyjnych i własne doświadczenia. Istotne były krótkie prezentacje trudnych przypadków i dyskusja nad możliwościami ich optymalnego zaopatrzenia chirurgicznego. Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów, nie tylko
woj. śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek. Pamiętaliśmy także o zaproszeniu
naszych Seniorów, m.in. dr Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Adama Materny, Jerzego Nowickiego i Adama Śliwińskiego.
Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych kolana, zgodnie z najnowszymi wytycznymi światowymi.
W dniu poprzedzającym Sympozjum odbyły się w tym samym miejscu tzw. „warsztaty” – „Knee Revision Masters”, w trakcie których
wybitni specjaliści w zakresie implantacji sztucznych stawów prowadzili dyskusję i pokazowe ćwiczenia praktyczne na preparatach
kostnych z osobami na co dzień wszczepiającymi endoprotezy. Należy dodać, że alloplastyka kolana jest, obok alloplastyki stawu biodrowego, najczęściej wykonywaną ortopedyczną procedurą medyczną, u coraz młodszych i starszych pacjentów. Wzrasta też liczba
niezwykle trudnych i złożonych reoperacji. Implantacje te stanowią nie tyko problem medyczny, ale i społeczny, ze względu na dużą
liczbę chorych oczekujących na wymianę stawu.
/Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego/
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XIII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie” 2016

W dniach 21-22 października odbyła się w Auli SUM im. prof. W. Zahorskiego XIII Konferencja Profilaktyka w Medycynie.
JM Rektor Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję Honorowym Patronatem. Konferencję otworzyła
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik. Obecny był także Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski. Prof. Zbigniew Gąsior wspomniał w czasie ceremonii otwarcia Konferencji o 30-letniej historii Katedry i Kliniki
Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z jej poprzedniczką II Katedrą i Kliniką Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, której pierwszym kierownikiem od 1986 roku był prof. Tadeusz Mandecki.
W tym roku głównymi tematami Konferencji były zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń u dzieci i osób w podeszłym wieku.
Wykłady wygłosili: prof. Andrzej Pająk z CMUJ w Krakowie, prof. Józef Drzewoski z UM w Łodzi oraz eksperci z różnych dziedzin
medycyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W czasie Sesji Studenckiej studenci kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawili prace z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń o zasięgu populacyjnym.

Warsztaty edukacyjne
Po raz kolejny pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierownictwem
Pani Profesor dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty przeprowadzili wykłady oraz warsztaty edukacyjne dotyczące Zdrowia Dziecka, Kobiety i Mężczyzny, na terenie Zakładów Produkcyjnych Firmy Żywiec w Mirosławcu, Jeleśni, Cięcinie, Wieprzu.
Wykłady połączone z warsztatami obejmowały zagadnienia
dotyczące: profilaktyki chorób nowotworowych: raka piersi:
nauka samobadania piersi i zasady prowadzenia samokontroli;
raka szyjki macicy: warsztaty tematyczne na temat badania
cytologicznego; raka stercza: nauka samobadania gruczołu
krokowego i zasady prowadzenia samokontroli ( do dyspozycji
uczestników były fantomy). Dokonano oceny stanu ogólnego:
kontrola tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena poziomu glukozy we krwi, ocena masy ciała, wzrostu, pomiaru obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiaru
tkanki tłuszczowej.
Możliwa była również: ocena stanu
psychicznego - wykonanie Testu MMSE Mini – Mental State
Examination, wczesnego rozpoznawania depresji – wykonanie
Testu BDI Beck Depression Inventory, wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził wśród pracowników kompleksową ocenę narządu ruchu, obejmującą: ocenę postawy ciała,
której celem było wczesne wykrycie zaburzeń w obrębie kręgosłupa, zwiastujących zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa;
komputerową ocenę wysklepienia stóp, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń wysklepienia, zwiastujących zaburzenia funkcji / struktury stopy; ocenę podstawowych miar stabilności ciała na dwupłytowej platformy stabilograficznej, mającej na celu wykrycie zaburzeń stabilności i równowagi; ocenę składu masy ciała za pomocą wagi TANITA; badanie czynnościowe układu oddechowego
za pomocą spirometru automatycznego, mająca na celu wczesne wykrycie zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego; którego
celem było wczesne wykrycie zaburzeń krążenia obwodowego. Przeprowadzony został pokaz ergonomii dnia codziennego oraz
instruktaż ćwiczeń poprawiających gibkość. W strefie relaksu wykonywano masaż.
Zgromadzone wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania indywidualnych zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.
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Wybory Delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
W dniu 5 listopada 2016 na terenie Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w Auli im. Prof. Witolda Zahorskiego — w ramach wyborów Delegatów na I Krajowy Zjazd
Fizjoterapeutów odbyły się dwa (z pięciu) zebrań wyborczych
w województwie śląskim. Organizatorem zebrań z ramienia
Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów był dr.
hab. n. o zdr. Andrzej Szopa — Koordynator Śląskiego Zjazdu
Wyborczego. Na obu zebraniach wyborcy dokonali wyboru 15
delegatów, którzy będą reprezentować województwo śląskie
na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów. Trzy mandaty wyborcze otrzymali pracownicy naukowi Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach: dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska–Szopa, dr. hab. n. o zdr. Andrzej Szopa oraz dr. n. med.
Tomasz Łosień.

/dr hab. n. o zdr. Andrzej Szopa, kierownik Zakładu Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/

Konferencja "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa
Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach był
organizatorem XVI Konferencji "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii",
która odbyła się w dniach 13.X-16.X 2016 w Ustroniu w hotelu Jaskółka.
Celem Konferencji jest upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem
współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
- technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów
- zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
- biomechaniki układu stomatognatycznego
- oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
- biotechnologii materiałów

Uroczysta sesja Rady Miasta Zabrze z okazji 20-lecia ustanowienia
św. Kamila patronem miasta
24 października br. w Filharmonii Zabrzańskiej, odbyła się
uroczysta sesja Rady Miasta Zabrza z okazji 20-lecia ustanowienia św. Kamila patronem miasta.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta, radni Sejmiku Województwa Śląskiego - Urszula Koszutska i prof. Marek Gzik oraz Przewodniczący
Rady Miasta Zabrze Marian Czochara.
W trakcie uroczystej sesji odbył się również panel dyskusyjny nt.
działań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
i zabrzańskich szpitali. W rozmowie udział wzięli: Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. dr
hab. n. med. Marian Zembala, Lekarz Naczelny Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
lek. med. Ireneusz Ryszkiel, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu lek. med. Tadeusz Urban, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego
w Zabrzu Mariusz Wójtowicz.

18

Obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP
17-18 listopada, w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, odbyły się dwudniowe obrady Prezydium oraz
Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w których uczestniczył JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Po raz pierwszy uczelnia niepubliczna gościła rektorów uczelni akademickich z całego
kraju. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław
Gowin oraz Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr hab. Teresa Czerwińska oraz wielu znakomitych gości. Rektorzy przedyskutowali między innymi sprawy związane z aktualnymi problemami szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, zmianami w systemie
oświaty oraz z kwestiami dotyczącymi nowych obszarów aktywności KRASP. Podczas spotkania omówiono także projekt
algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych, postęp prac nad projektem ustawy 2.0 oraz nowe zasady
finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto na posiedzeniu KRASP podjęto również kwestie dotyczące społecznej
odpowiedzialności uczelni, komunikacji środowiska akademickiego ze społeczeństwem, akredytacji i rankingów, sportu akademickiego oraz efektywnego wykorzystania i rozwoju infrastruktury badawczej.

European Academy of Paediatric Societies
W dniach 21-25 października Prorektor ds. Nauki prof.
dr hab. n. med. Tomasz Szczepański uczestniczył w 6th
Congress of the European Academy of Paediatric Societies w Genewie.
Konferencja zgromadziła prawie 2500 uczestników z 95
państw. Prof. Tomasz Szczepański był jednym z trzech
wykładowców z Polski i wygłosił 3 wykłady:





Fbc. What information does it give?
Do we have to treat iron deficiency without anemia

When smart pediatrician should suspect childhood
cancer?
Profesor przewodniczył również sesji Hematologicznej.

Otwarcie oddziału dla dorosłych chorych na mukowiscydozę
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary powstał
pierwszy w południowej Polsce oddział dla dorosłych chorych na
mukowiscydozę . W uroczystym otwarciu udział wzięła Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta.
Na 10 kondygnacji budynku utworzono pododdział dla 11 pacjentów
z jednoosobowymi salami o powiększonej powierzchni, z własnym
węzłem sanitarnym oraz filtrami powietrza. Powiększone sale pozwolą nie tylko na leczenie chorych w komfortowych warunkach, ale
i na rehabilitację przyłóżkową. Kompleksowa opieka pulmonologiczna, gastrologiczna, laryngologiczna oraz zaplecze w postaci Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii to dodatkowe atuty pododdziału, w którym w ciągu roku pomoc znajdzie około 170 osób. W samym
województwie śląskim na mukowiscydozę cierpi około 60 osób po
18 roku życia.
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Śląska Jesień Elektrokardiologiczna
W dniach 16-18 listopada br. odbyła się Konferencja Śląska
Jesień Elektrokardiologiczna organizowana przez zespół Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM, Oddziału Elektrokardiologii w SPSK nr 7 SUM
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca. To
tradycyjne
spotkanie
naukowe
elektrokardiologów
i kardiologów zainteresowanych elektroterapią.
Tegoroczne tematy wiodące to nowe wyzwania w terapii
resynchronizującej oraz powikłania elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych oraz monitorowania echokardiograficznego degradacji serca w konsekwencji przewlekłej stymulacji prawej
komory.
Nowością były kursy i warsztaty obejmujące zagadnienia elektrokardiologiczne w echokardiografii i elektrokardiografii
przydatne w czasie egzaminu specjalizacyjnego i w codziennej
pracy. Władze SUM reprezentował Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka.

Transplantologia XXI
wieku – wiedza i kompetencje pielęgniarek operacyjnych
18 października br. w Śląskiej Izbie lekarskiej odbyła się konferencja „Transplantologia XXI wieku – wiedza i kompetencje pielęgniarek operacyjnych”. W konferencji udział wziął
prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Inauguracja programu dotyczącego
bezpieczeństwa pacjentów
24.10.2016 r w Ministerstwie Zdrowia odbyła się oficjalna inauguracja programu wprowadzającego curriculum na temat bezpieczeństwa pacjentów w kształceniu medycznym do programów
nauczania na wydziałach lekarskich, lekarsko-dentystycznych,
pielęgniarstwa oraz farmaceutycznych. W spotkaniu udział wziął
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Zgodnie z Deklaracją Krakowską na temat Edukacji w Jakości
Opieki i Bezpieczeństwie Pacjenta, należy wprowadzać i rozwijać
odmienny od dotychczas stosowanych modeli edukacji i szkolenia wszystkich pracowników opieki zdrowotnej, nakierowany
na nauczanie tzw. improvement science czyli wiedzy o poprawie
na wszystkich poziomach kształcenia,

Olimpiady specjalne Pływanie i Bowling
W dniach 3-6 listopada Katowice gościły 200 sportowców
z niepełnosprawnością intelektualną z 18 Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne Śląskie zorganizował VIII
Ogólnopolski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych oraz
V Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych pod
honorowym patronatem JM Rektora AWF Katowice prof. dr
hab. Adama Zająca. Uroczysta Ceremonia Otwarcia, w której
wzięła udział Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta odbyła się 3 listopada
2016 roku w Hali Sportowej AWF Katowice.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
10-12 października 2016 w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym
z punktów Kongresu był panel dyskusyjny dotyczący rynku
farmaceutycznego: „Czy koszty opracowania nowych leków
są barierą wejścia dla firm z sektora MŚP? Czas zwrotu inwestycji i ich finansowanie”, w którym czynnie uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Spotkanie lekarzy, którzy uzyskali
tytuł specjalisty
26 października odbyło się w Domu Lekarza kolejne już
w historii Śląskiej Izby Lekarskiej uroczyste spotkanie lekarzy,
którzy uzyskali tytuł specjalisty w sesji wiosennej oraz
kierowników specjalizacji. Lekarze odebrali gratulację za
ukończenie specjalizacji w 50 dziedzinach lekarskich i dentystycznych. W spotkaniu wziął udział Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.

Zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej
W dniach 20-22 października 2016 r. w Dublinie odbył się
zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej
w którym udział wziął Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.
n. med. Tomasz Szczepański.

45-lecie WSS w Tychach
24 października w Mediatece odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 45-lecia istnienia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach, należącego obecnie do spółki
Megrez. Wśród zaproszonych gości był m.in. Prorektor ds.
Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
oraz
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
serdecznie zapraszają pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
do udziału w Balu Karnawałowym Uczelni

ODESZLI OD NAS

w dniu 20 października 2016 r. zmarła w wieku 53 lat
dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii,
Kierownik Studium Doktoranckiego
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu
w latach 2008-2013,
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
w latach 2012-2016.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

w dniu 12 listopada 2016 r. w wieku 61 lat zmarła
dr hab. n. med. Joanna Kasznia - Kocot
adiunkt w Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii
i Biostatystyki
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

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

