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Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów
Uczelni Akademickich
9 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji
Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), któremu przewodniczył
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
W spotkaniu wzięli udział Rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego oraz zaproszeni goście: Wiceprezydent Miasta
Katowice Bogumił Sobula, Sekretarz Województwa Śląskiego
Aneta Moczkowska, Dr hab. n. med. Prof. UŚ Michał Daszykowski
— Prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, prof.
dr hab. n. med. Edward Wylęgała — Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Krystian Wita — zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego
Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca, dr n. med. Dariusz Jorg —
ówczesny Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz mgr Barbara
Jarzębska — kierownik Działu Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji SUM.
Obrady otworzyły wystąpienia Wiceprezydenta Miasta Katowice
Bogumiła Sobuli i Sekretarz Województwa Śląskiego Anety Moczkowskiej.
Dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski w trakcie posiedzenia omówił
kwestię algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni
publicznych, a prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk — Rektor Politechniki Śląskiej — temat kryteriów i trybu przyznawania kategorii
naukowej jednostkom naukowym. Następnie prof. dr hab. Wiesław
Banyś — członek zarządu European University Association, Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, przybliżył temat aktualnych problemów w szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas
posiedzenia poruszony został także temat projektu Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed, który przedstawił prof. dr
hab. n. med. Krystian Wita.

Ireneusz Ryszkiel p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Od dnia 14 grudnia 2016 r., zgodnie z decyzją Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pełniącym obowiązki Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
SUM w Katowicach został Pan Ireneusz Ryszkiel.
Pan Ireneusz Ryszkiel ukończył studia medyczne
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
studia podyplomowe z Zarządzania w Ochronie
Zdrowia oraz posiada specjalizację ze Zdrowia
Publicznego.
Poprzednio sprawował m.in. funkcję Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Zajmował się m.in. prowadzeniem spraw związanych z restrukturyzacją podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami, organizował proces specjalizacji kadr medycznych w zakresie kształcenia podyplomowego, oraz
nadzorował i przeprowadzał kontrole podmiotów leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy. Ostatnio był zatrudniony
na stanowisku Lekarza Naczelnego SPSK nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu SUM w Katowicach.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012
r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182), zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
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Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich SUM
JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki nagrodził 423 nauczycieli akademickich, za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej w 2016 r. Łączna pula nagród wyniosła ponad 1,7 mln zł. ( 47% tej kwoty to nagrody za osiągnięcia naukowe, 41% za osiągniecia w pracy organizacyjnej a 10% za osiągnięcia w zakresie dydaktyki). Nagrody indywidualne I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymały cztery osoby:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański — kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Prorektor ds. Nauki — za pracę dotyczącą diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej.
Prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska — z Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu — za pracę dotyczącą dzieci poddanych przewlekłej dializie otrzewnowej.
Dr hab. n. med. Adam Barczyk — kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach — za publikacje
dotyczące patogenezy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz metodologii badań u pacjentów z tą chorobą.
Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki — kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Nowotworowych, Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM — za współautorstwo publikacji w New England Journal of Medicine o IF 59,559, dotyczącej wyników badań randomizowanych,
międzynarodowych, wieloośrodkowych nad zastosowaniem w leczeniu nawrotowego lub opornego szpiczaka plazmocytowego
przeciwciała monoklonalnego anty-CS1 elotuzumabu.
Za całokształt dorobku na rzecz Wydziału, nagrodę otrzymał Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński — z III Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Nagroda dla naukowców SUM
Podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016 zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, która odbyła się w dniach 1012.10.2016 r. w Warszawie przyznano złoty medal z wyróżnieniem dla rozwiązania pt. "Sposób
otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym".
Twórcami rozwiązania są pracownicy i doktoranci Instytutu Nauki o Materiałach, Instytutu
Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W skład interdyscyplinarnego zespołu wchodzą: dr Andrzej Swinarew (UŚ), dr hab. inż.
Zbigniew Grobelny (UŚ), dr hab. Krzysztof Jasik (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach),
dr Hubert Okła (UŚ), Beata Rozwadowska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach),
Grzegorz Nowicki (UŚ), mgr Tomasz Flak (UŚ), mgr Jadwiga Gabor (UŚ), mgr Marta Łężniak
(UŚ) i Beata Swinarew (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników).
Zaproponowane przez naukowców rozwiązanie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie
rynku na materiały do druku przestrzennego, które posiadają właściwości antybakteryjne, są
odporne na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV, zwłaszcza mieszanek poliestrowych — poliwęglanowych. Zaprezentowany podczas wystawy IWIS 2016 sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów cieszył się dużym zainteresowaniem firm zajmujących się
drukiem przestrzennym. W niedługim czasie rozpocznie się komercjalizacja tego rozwiązania.

Prof. M. Tendera i prof. K. Strojek członkami Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów na kadencję 2017
-2020. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zgłosił 11 kandydatów do Komisji.
Spośród kandydatów w dziedzinie „nauki medyczne/medycyna” zostało wybranych
dwóch profesorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n.
med. Michał Tendera z III Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek — kierownik Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Członkami Komisji wybrano także
pięciu zgłoszonych przez SUM kandydatów z innych uczelni: prof. Tomasza Trojanowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dziedzinie „nauki medyczne/
medycyna”, prof. Janusza Morysia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i prof.
Andrzeja Bręborowicza z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dziedzinie „nauki
medyczne/biologia medyczna” oraz prof. Annę Wielę-Hojeńską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i prof. Elżbietę Mikiciuk-Olasik z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w dziedzinie nauki farmaceutyczne.
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„Specjalista 2015”
14 października 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość „Specjalista 2015”. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył listy gratulacyjne lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym i osobom wykonującym inne zawody mające zastosowanie
w ochronie zdrowia, którzy w 2015 r. uzyskali najwyższe wyniki
z egzaminu specjalizacyjnego.
Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch pracowników Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: kierownik Zakładu
Statystyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu — dr hab. nauk o zdrowiu Aleksander
Owczarek, który z wyróżnieniem uzyskał w 2015 roku tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii oraz adiunkt Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Katedry Farmakologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach — dr n. med. Marcin Basiak,
który z wyróżnieniem uzyskał w 2015 roku tytuł specjalisty z zakresu
farmakologii klinicznej.

Krzyż Wolności i Solidarności dla prof. Mirosława Markiewicza
16 grudnia 2016 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkudziesięciu działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Wśród odznaczonych znalazł się prof. dr
hab.
n.
med.
Mirosław
Markiewicz
z
Katedry
i
Kliniki
Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku.
Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na
wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i
suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.
Dotąd w całym kraju wręczono blisko tysiąc dziewięćset odznaczeń działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956–1989, w województwie śląskim
ponad trzysta.

Śląski Uniwersytet Medyczny wyróżniony w konkursie
PRODOK 2016
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został wyróżniony
w rankingu TOP 10 IX edycji konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia — PRODOK 2016”
Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych
praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą
polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
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Prof. Eugeniusz Kucharz przedstawicielem Polski do UEMS
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz — kierownik Katedry i Kliniki
Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM został wybrany przedstawicielem Polski do Sekcji Reumatologicznej Unii
Europejskich Lekarzy Specjalistów (La Section de Rheumatologie Union Européenne des Médecins Spécialistes - UEMS) i wziął udział w spotkaniu Sekcji
w Paryżu (2-3.XII.2016 r.).
Prof. Kucharz został członkiem grupy roboczej redagującej regulamin Sekcji
Reumatologicznej UEMS. Jej głównym zadaniem jest unifikacja programów
szkolenia specjalistycznego w zakresie reumatologii w Europie.
Prof. Eugeniusz Kucharz był także jedynym przedstawicielem Polski w komitecie naukowym podczas Pierwszej Środkowoeuropejskiej Konferencji Młodych Reumatologów (First Central European Young Rheumatologist Meeting) odbywającej się w dniach 24-26 listopada 2016 r. w Bratysławie
(Słowacja). Był też wykładowcą w części edukacyjnej. Udział czynny w konferencji wzięły: Justyna Kramza i Magdalena Włoch-Targońska pracujące
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Wykład edukacyjny wygłosiła Anna Kotulska.

Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagającym górnikom z Wujka

16 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w Katowicach-Ligocie w holu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof.
K. Gibińskiego SUM w Katowicach odbyła się rocznicowa uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy i pozostałych pracowników służby zdrowia w organizowaniu pomocy górnikom rannym w czasie
pacyfikacji strajku w KWK Wujek 16 grudnia 1981 roku. Ich postawę wspominał podczas uroczystości przewodniczący
Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć” prof. Grzegorz Opala, który również współorganizował pomoc dla górników
z Wujka.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med Tomasz Szczepański, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Jolanta Pietrzak–Wolny, Wiceprezydent Katowic Waldemar
Bojarun, Kapelan „Solidarności” Ks. dr Stanisław Puchała, Prodziekani Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab.
n. med. Andrzej Witek i dr hab. n. med. Marek Waluga, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz,
Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Maria
Grabowska, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Ireneusz Ryszkiel, Zastępca Dyrektora Szpitala, Profesor
Honorowy SUM — prof. Władysław Pierzchała, Doktor Honoris Causa SUM prof. Władysław Nasiłowski , Spontaniczni
organizatorzy akcji ratunkowej w Kopalni: dr Urszula Wendowa, lekarze Pogotowia Ratunkowego dr Zbigniew Mazan,
Rudolf Pająk i Marek Sawicki, Pani Zofia Kiera— Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć w grudniu 81, przedstawiciele
Samorządu Studenckiego, Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, Przewodnicząca Solidarności w SUM Danuta Jarosz.
Podczas uroczystości odbyła się premiera filmu "Samarytanie" — o pracownikach służby zdrowia ratujących rannych
górników z kopalni Wujek w 1981 r.
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Maciej Wroński laureatem Śląskiego Gryfa w kategorii Człowiek Roku
Akademickiego 2015/2016
Tym prestiżowym wyróżnieniem zarząd Organizacji Środowiskowej AZS
w Katowicach nagrodził absolwenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w trakcie tegorocznej Gali Śląskiego Sportu. Wyróżnienie
przyznano "w uznaniu za pracę włożoną na rzecz rozwoju śląskiego środowiska akademickiego".
Maciej Wroński jest wieloletnim działaczem AZSu SUM, członkiem zarządu
Klubu, Prezesem kadencji 2013-2015, w czasie której nasza Uczelnia osiągnęła najwyższy od lat wynik, zdobywając tytuł wicemistrza Polski klasyfikacji Uczelni Medycznych. Wielokrotnie uczestniczył w organizacji imprez
sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, takich jak Akademickie
Mistrzostwa Polski i Śląska oraz Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych. Za
zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Maciej Wroński otrzymał
w 2015 roku srebrną odznakę AZS. Laureat jest również aktywnym
zawodnikiem AZS SUM, z sukcesami reprezentującym naszą Alma Mater
na mistrzostwach w judo i żeglarstwie.

Miliard w patencie

22 listopada 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła
się trzecia edycja brunchu naukowo-biznesowego „Miliard w patencie”, adresowanego do przedstawicieli firm sektora prywatnego,
naukowców oraz inwestorów kapitałowych, a także wszystkich
zainteresowanych.
Celem spotkania była prezentacja rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w konkretnych obszarach tematycznych („LQT” oraz „Medycyna i farmacja”), nawiązanie kooperacji między partnerami biznesowymi i naukowymi w formule B2B, a także identyfikacja projektów w celu
przyszłej komercjalizacji wyników badań naukowych.
Przedstawiciele SUM zaprezentowali następujące wynalazki:

 "Synteza nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym z grupy triterpenów i chinoliny":

 Fosfoniany acetylenowych pochodnych betuliny o działaniu
przeciwnowotworowym, sposób ich wytwarzania i zastosowanie (prelegent: dr nauk farm. Elwira Chrobak)


Acetylenowe pochodne 5,8-chinolinodionów, sposoby ich wytwarzania, ich zastosowanie oraz zawierające je kompozycje
farmaceutyczne (prelegent: mgr Monika Kadela-Tomanek)



Acetylenowe pochodne sulfamoilochinoliny o działaniu przeciwnowotworowym, sposób ich wytwarzania oraz kompozycja
farmaceutyczna je zawierająca (prelegent: dr nauk farm. Krzysztof Marciniec)

 „Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej" (prelegent: mgr Mieczysław Korchut)
 "Poduszka sensomotoryczna wielokomorowa do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym" (prelegent: dr hab. n. med. Jacek
Durmała)
Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie prezentowanych rozwiązań naukowych, mieli
możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów z twórcami oraz zdobycia wiedzy na temat charakteru działalności spółki
celowej wśród inwestorów.
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Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
2 grudnia 2016 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
odbyło się dyplomatorium absolwentów Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. Damian Czyżewski, Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz oraz władze Wydziału, prof. dr hab. Bogna Drozdzowska – jako przedstawicielka nauczycieli akademickich, absolwenci
i ich rodziny.
Nagrody dla najlepszych studentów otrzymali:
Łukasz Malinowski z kierunku lekarskiego i Anna
Kluska z kierunku lekarsko-dentystycznego.
Wykład pt. „Wykorzystanie współczesnych technik
komputerowych w chirurgii stomatologicznej i implantacji” wygłosił dr hab. Tadeusz Morawiec.
Następnie absolwenci złożyli przysięgę lekarską i odebrali dyplomy.

Promocja doktorska Wydziału Lekarskiego w Katowicach

9 grudnia 2016 r. w auli wykładowej im. prof. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość wręczenia 89 dyplomów
doktora nauk medycznych oraz 4 doktora habilitowanego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:
dr hab. Maria Kalina
dr hab. Ilona Kopyta
dr hab. Wojciech Kaspera
dr hab. Paweł Niemiec
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach wręczono 7 doktorantom za wyróżnione rozprawy doktorskie.
Uroczystość promowania na stopień doktora habilitowanego i doktora
nauk medycznych otworzył Prodziekan Wydziału prof. dr hab. n.med. Andrzej Witek.
Wśród zaproszonych gości byli: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prodziekan ds. studenckich prof. dr
hab. Jerzy Wojnar, Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim dr hab. n. med. Marek Waluga, kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń.
Pan Dziekan podziękował Promotorom za to, że nie szczędząc opieki i głębokiej wiedzy pomogli kandydatom w uzyskaniu zaszczytnej godności akademickiej doktora nauk medycznych. Następnie odczytał tekst przysięgi doktorskiej i poprosił Promotorów
o przeprowadzenie uroczystej promocji i wręczenie dyplomów.
W imieniu doktorantów głos zabrał dr n.med. Maciej Wybraniec.
Na zakończenie uroczystości Prorektor prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański złożył jeszcze raz gratulacje doktorom habilitowanym i doktorom nauk medycznych życząc im owocnych wyników w codziennej pracy oraz wiele satysfakcji osobistej.
Uroczystość promocji zakończyła się odśpiewaniem „Gaudeamus .”
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Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kilkaset osób wzięło udział w Dniu Otwartym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, który odbył się 28 listopada br. Pokazy, warsztaty
i wykłady były skierowane przede wszystkim do młodzieży zainteresowanej podjęciem w przyszłości studiów na kierunkach: położnictwo,
pielęgniarstwo, fizjoterapia, elektroradiologia i coaching medyczny.
Była to doskonała okazja by zapoznać się teoretycznie i praktycznie
z ofertą edukacyjną, osiągnięciami naukowymi studentów i pracowników, wysłuchać wykładów z zakresu działalności Wydziału, a także
zdobyć cenne informacje o perspektywach zatrudnienia absolwentów.
Udzielanie pierwszej pomocy, osłuchiwanie pacjenta, wkłucia dożylne,
pokaz opieki nad noworodkiem, prezentacja fantomów wykorzystywanych w kształceniu przyszłych pielęgniarek, możliwość
„przymierzenia starości” za pomocą skafandra geriatrycznego czy
nauka mycia rąk w tańcu — to tylko niektóre umiejętności, które można było zobaczyć i przećwiczyć podczas Dnia Otwartego.

Biała sobota i finał Plebiscytu „Hipokrates”. Prof. Marian Zembala
„Hipokratesem 2016”

3 grudnia br., w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt Dziennika
Zachodniego „Hipokrates 2016” połączona z zajęciami sportowymi i akcją profilaktyczną dla mieszkańców regionu.
Od godziny 9.00 w klubie MedykGym wszyscy chętni mogli wziąć udział w bezpłatnym maratonie fitness, a dla dzieci zorganizowano taneczne mikołajki. Dodatkową atrakcją był miś Zdrowuś — maskotka SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
— który wręczył najmłodszym drobne upominki.
Od godziny 12.00 w holu przy auli im. prof. W. Zahorskiego wszyscy chętni mogli skorzystać z licznych badań i konsultacji
lekarskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się badania: cholesterolu we krwi, poziomu glukozy, spirometria oraz analiza
składu ciała, a także konsultacje z zakresu m.in. profilaktyki nietrzymania moczu, laktacji, profilaktyki nowotworów, dietetyki,
zdrowego kręgosłupa, depresji jesienno-zimowej, porady ginekologiczne i ocena węzłów chłonnych u dzieci. Z zajęć fitness i porad
zdrowotnych skorzystało w sumie ok. 150 osób.
O godzinie 14.00 rozpoczęła się gala finałowa Plebiscytu „Hipokrates 2016” Dziennika Zachodniego, którego współorganizatorem
był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Gości powitali — prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta — Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni, laureatka ubiegłorocznego „Hipokratesa” oraz Zenon Nowak — Prezes Dziennika Zachodniego.
W ramach uroczystości odbyły się „Spotkania Medyczne im. Krystyny Bochenek”, których gościem był dr hab. n. med. Sergiusz
Nawrocki, prof. nadzw. SUM, kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Następnie wręczono wyróżnienia najlepszym pracownikom medycznym w regionie. Decyzją Kapituły honorowej konkursu, której
przewodniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, laureatem tegorocznego plebiscytu został prof.
dr hab. n. med. Marian Zembala, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Podczas Gali wyróżnienia otrzymały także osoby wybrane w głosowaniu czytelników Dziennika Zachodniego w kategoriach: lekarz,
pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny, fizjoterapeuta/fizjoterapeutka, ratownik medyczny oraz placówka medyczna.
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Chorym z lekooporną depresją wszczepiono stymulatory nerwu
błędnego
Stymulatory nerwu błędnego wszczepili dwojgu pierwszym pacjentom
lekarze w Szpitalu Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego —
Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM) w Katowicach. U obojga zaobserwowano poprawę. Planowane są kolejne zabiegi.
Pierwszą cierpiącą na depresję pacjentką, której wszczepiono stymulator
w Katowicach, była 63-letnia pani Grażyna. Na depresję choruje od 11 lat,
początkowo leki pomagały, z czasem nie udało się już uzyskać remisji choroby mimo farmakoterapii.
Jak podkreślił ordynator oddziału psychiatrii i psychoterapii GCM dr hab.
Krzysztof Kucia, farmakoterapia i psychoterapia to skuteczna metoda leczenia depresji dla większości chorych. Ok. 30 proc. cierpi jednak na lekooporną depresję; lekarze próbują im pomóc bardziej inwazyjnymi metodami, jak
elektrowstrząsy i wszczepienie stymulatora nerwu błędnego. Ta ostatnia
metoda była najpierw stosowana w lekoopornej padaczce. U tych chorych zaobserwowano, że poprawia się również ich stan psychiczny. „Wiemy, że stymulacja nerwu błędnego z całą pewnością moduluje działanie ośrodkowego układu nerwowego. Zmienia się ukrwienie
mózgu w istotnych dla depresji obszarach — zwłaszcza podkorowych, ale też korowych, zmieniają się stężenia neuroprzekaźników i ich
metabolitów” – tłumaczył dr Kucia.
Depresja to jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych. W ciągu całego życia 17 proc. populacji przeżywa epizod depresji. Ok. 25
proc. chorych podejmuje próby samobójcze.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.

Sukces lekarzy z SPSK im. A. Mielęckiego
Kolejny duży sukces lekarzy SPSK im. A.
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Mielęckiego Śląskiego

Do zwalczenia agresywnego guza żuchwy specjaliści z Oddziału
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zastosowali unikalną, nieoperacyjną metodę leczenia. Dzięki temu nie usunięto części kości, co wiązałoby się z pooperacyjnym zniekształceniem twarzy, utratą zębów oraz
koniecznością natychmiastowej rekonstrukcji przeszczepem fragmentu własnej kości, grożącej kalectwem.
Alternatywna metoda leczenia agresywnych postaci wewnątrzkostnych zmian olbrzymiokomórkowych polegała na wstrzykiwaniu sterydów w masę guza, w regularnych odstępach czasu przez wiele tygodni.
Pacjentami byli 14-letni chłopiec oraz 29-letnia kobieta. Osiągnięcie katowickiego zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. n. med.
Iwony Niedzielskiej wzbudziło spore poruszenie w świecie naukowym, było przyjmowane z uznaniem podczas wielu konferencji,
doczekało się też zagranicznej publikacji.

Górnośląskie Centrum Medyczne ze statusem Szpitala Akredytowanego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.
L. Gieca, w wyniku kolejnej wizyty akredytacyjnej, utrzymał status
Szpitala Akredytowanego przyznawany przez Ministra Zdrowia.
Zespół wizytatorów z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia w dniach 26-28 października br. dokonał oceny
stopnia spełnienia wymogów zawartych w standardach akredytacyjnych.
W wyniku tego przeglądu Górnośląskie Centrum Medyczne uzyskało
ocenę wynoszącą 88% możliwej do uzyskania liczby punktów. Jest to
wynik plasujący placówkę w ścisłej czołówce Szpitali Klinicznych.
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Gwiazda z wizytą u małych pacjentów
Wyjątkowy gość w SPSK nr 6 SUM Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka! Pacjentów Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
odwiedziła Małgorzata Kożuchowska.
Popularna aktorka wraz z przedstawicielami Fundacji Iskierka podsumowała wyniki akcji „Słońce dla Iskierki”. Gwiazda przekazała symboliczny czek, wzięła też udział we wspólnej zabawie z podopiecznymi
oddziału oraz wprowadziła dzieci w magiczny świat literatury dziecięcej.
Przez cztery letnie miesiące każdy, kto zakupił w drogeriach Rossmann „słoneczne produkty” marki Kolastyna, przekazał w ten sposób
złotówkę na pomoc podopiecznym Iskierki. Dzięki zaangażowaniu
klientów udało się pozyskać pieniądze na zakup trzech aparatów
do laseroterapii
dla
dziecięcych
oddziałów
onkologicznych
do profilaktyki bolesnych zmian grzybiczych w jamie ustnej dzieci przed i po chemioterapii, dwa skanery do żył, organizację działań
integracyjnych i terapeutycznych dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz dofinansowanie publikacji interaktywnej
książki dla dzieci.
To już druga odsłona wakacyjnej akcji „Słońce dla Iskierki”. Pieniądze zebrane w ramach poprzedniej pozwoliły na organizację
wyjazdu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu medycznego oraz wydanie poradnika z dietą dla dzieci chorych onkologicznie.
– Bardzo się cieszymy, że Kolastyna i Rossmann wspierają naszą pracę. Dzięki tej akcji, poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, możemy
podnosić jakość życia i minimalizować ból naszych podopiecznych, ale też prowadzić działania, które rozwijają pasje
naszych dzieci i ich rodziców – mówi Joanna Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji Iskierka.
To kolejna wizyta osoby powszechnie rozpoznawalnej w katowickiej klinice dziecięcej. W ostatnich miesiącach małych pacjentów
GCZD odwiedzili m. in. brazylijscy siatkarze Giba i Nalbert, muzyk Sebastian Riedel oraz Dorota „Superniania” Zawadzka.

Onkokuchnia przy Ceglanej
Choroba nowotworowa prawie zawsze wiąże się z zaburzeniami odżywiania. Konsekwencje niedożywienia mogą być bardzo groźne dla
pacjenta: od osłabienia i apatii po spadek odporności i podatność
na infekcje.
Internet nie spełnia tu swojej roli, sieć wypełniona jest niesprawdzonymi,
często wykluczającymi się wzajemnie wiadomościami o żywieniu chorego
onkologicznie. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że
kuchnia onkologiczna może odpowiadać na niemal wszystkie potrzeby
pacjenta, a nie wymaga od jego bliskich wielogodzinnej pracy i dużego
wysiłku – podkreśla Grzegorz Kostelecki, dietetyk z Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
Szpital zaprosił do wspólnego gotowania pacjentów, lekarzy, pielęgniarki, specjalistów w zakresie żywienia oraz… gościa specjalnego
Remigiusza Rączkę, który zaprezentował swoje propozycje dań dla
osób na nowotwory.
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Światowy Dzień AIDS

Na świecie ponad 37 milionów osób jest zakażona wirusem HIV. Każdego dnia z przyczyn związanych z HIV i AIDS umiera ok. 4,5 tys. osób.
1 grudnia to "Światowy Dzień AIDS". Celem tego dnia jest pogłębianie
wiedzy społeczeństwa na temat wirusa HIV, oraz czynników z nim
związanych. Studenci Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej przeprowadzili
na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej akcję, w trakcie której obalali niektóre mity na temat wirusa
HIV i AIDS. Ponadto propagowali zachowania mające na celu zmniejszenie zawodowego ryzyka zakażeniem się wirusem HIV, a także przedstawili zarys profilaktyki poekspozycyjnej. Studenci wykazali duże zainteresowanie, akcją — chętnie zapoznawali się z ulotkami i informacjami
udzielanymi przez członków ŚML.

Okulary dla Afryki
Śląska Medycyna Laboratoryjna wsparła akcję "Okulary dla Afryki"
zbierając od 21 do 30 listopada okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej. Sukcesem było zebranie 50 par okularów w tak krótkim czasie. Okulary pochodziły zarówno od studentów, jak i pracowników naukowych Wydziału.
Zbiórka okularów to część akcji społecznej "Okuliści dla Afryki",
której celem jest pomoc medyczna i poprawa warunków życiowych
ubogich mieszkańców Afryki — dzieci i dorosłych.
Okulary korekcyjne są dla Afrykańczyków dobrem nieosiągalnym.
Dzieci z wadami wzroku są skazane na złe widzenie przez całe
życie. Ogranicza to ich rozwój, edukację oraz odbiera im szansę na
normalne życie w tej trudnej rzeczywistości.

Tydzień Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc
6 grudnia odbyła się akcja promująca zdrowie przeprowadzona
przez Śląską Medycynę Laboratoryjną w ramach Tygodnia Walki
z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Akcja miała na celu przybliżenie
zagadnień dotyczących czynników ryzyka chorób płuc i diagnostyki przewlekłych schorzeń płuc. Ponadto wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
rozlosowano atrakcyjne nagrody.
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Szlachetna paczka od studentów i pracowników SUM
W tym roku Samorządy Studenckie wszystkich Wydziałów
połączyły siły i wspólnie zbierały dary i pieniądze na rzecz
„Szlachetnej Paczki”. Dzięki ich zaangażowaniu oraz hojności
studentów i pracowników SUM udało się przygotować paczkę
dla Pani Agnieszki i Pana Piotra oraz ich trójki dzieci. Rodzina
jest w trudnej sytuacji materialnej, potrzebowała podstawowych produktów żywnościowych, węgla na zimę, kołder itp.
Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy —
realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna.
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej
pomocy — by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

Spotkanie wigilijne
14 grudnia 2016 r. w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach odbyło się
spotkanie wigilijne przedstawicieli organizacji studenckich SUM
z władzami Uczelni.
Na zaproszenie JM Rektora, na spotkanie przybyli przedstawiciele
14 organizacji studenckich działających w SUM, w tym: Samorządu
Studenckiego, STN-u, AZS-u, Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej, Studenckiego Towarzystwa Farmacji Przemysłowej, Młodej Farmacji,
PTSS-u, IFMSA, a
także studenci
przebywający
w
Polsce
w ramach wymiany studenckiej Erasmus+ oraz przedstawiciele English Division.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof.
dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik,
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego i ustawicznego prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekani i Prodziekani Wydziałów SUM, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr hab. n. o zdr. Ryszard Plinta prof.
nadzw. SUM, Kurator STN SUM w Katowicach prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec oraz Kierownicy Dziekanatów i przedstawiciele
Działu ds. Studiów i Studentów oraz Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz przełamania się tradycyjnym opłatkiem.
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„Czterdzieści lat minęło….” - 40-lecie Kliniki Pediatrii i Endokrynologii
Dziecięcej

W listopadzie świętowaliśmy 40-lecie najstarszego w Polsce Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. Obchody przyjęły formę
dwudniowego Sympozjum. Patronat honorowy nad uroczystością objęli JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab.
Przemysław Jałowiecki, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Dyrektor SPSK nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Marian Kreis.
Zaproszenie prof. dr hab. n. med. Ewy Małeckiej-Tendery, aktualnego kierownika Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM przyjęli endokrynolodzy i diabetolodzy z całej Polski.
Swoją obecnością zaszczycili nas Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Joanna LewinKowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. Jan Zejda, Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej prof. Mieczysław Walczak, były członek Zarządu Głównego Europejskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego prof. dr hab. Barbara Jarząb oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego prof. Andrzej
Lewiński.
Gościem Honorowym uroczystości była pani profesor Brigida Koehler, z której inicjatywy został utworzony w Katowicach pierwszy
w Polsce oddział endokrynologii dziecięcej, na bazie którego powstała Klinika.
Początki jego istnienia wspominała prof. Ewa Małecka-Tendera, natomiast najnowsze dzieje Kliniki przedstawiła dr hab. Aneta Gawlik.
Zebrani goście byli pod wrażeniem dynamiki rozwoju oraz dorobku naukowego Kliniki, a także liczby pracowników, którzy uzyskali
w niej tytuł profesora lub stopnień doktora habilitowanego.
„Polska endokrynologia i diabetologia dziecięca — nasi Nauczyciele” stała się kluczową sesją Sympozjum. Niewątpliwie najbardziej
wzruszające były wspomnienia uczniów, w większości aktualnych kierowników różnych ośrodków endokrynologii dziecięcej z całej
Polski. Znaczna większość Nestorów mogła z nami świętować te szczególne chwile. Obecni byli: prof. Hanna Dziatkowiak z Krakowa,
prof. Renata Wąsikowa z Wrocławia, prof. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska z Warszawy, prof. Leszek Szewczyk z Lublina oraz dr Teresa
Niżankowska-Błaż z Rzeszowa. Był czas na wspomnienia ale i na wymianę doświadczeń zawodowych. Tematy wykładów wygłoszonych
przez zaproszonych prelegentów okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Żywa dyskusja z reguły zabierała również czas
przeznaczony na krótkie przerwy. Uroczystości 40-lecia uświetnił wieczorny koncert w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia.
Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie!
/Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM/
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Z innego poziomu do igrzysk paraolimpijskich

W Rio stawali na najwyższych stopniach podium. Każdy z nich, mimo wielu przeciwności, osiągnął sukces. Nie zrezygnowali
z marzeń i postanowili zrealizować swoje pragnienia. O swojej drodze do igrzysk w Rio podczas zorganizowanego przez Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach spotkania „Z innego poziomu do igrzysk paraolimpijskich” opowiadali medaliści:
Milena Olszewska
Łuczniczka ma już na koncie medale igrzysk paraolimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy. W Rio zdobyła brąz w konkurencji
łuku klasycznego.
Adrian Castro
Choć uprawianie szermierki nie było dla niego łatwe, nie poddawał się i zawzięcie kontynuował swoją pasję. W 2015 roku zdobył
tytuł mistrza świata. Swoją pozycję potwierdził na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio, gdzie zdobył brązowy medal w szabli.
Michał Nalewajek
Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz ciężką niewydolność nerek. Pomimo swojej niepełnosprawności jest
osobą aktywną, ambitną i wytrwałą. Te cechy pozwoliły mu na odnoszenie sukcesów sportowych, między innymi na drużynowe
zdobycie trzeciego i drugiego miejsca na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio 2016 w szermierce na wózkach.
Jacek Gaworski
Karierę szermierczą rozpoczął w 1977 roku i – mimo trudnych kolei losu – kontynuuje ją do dziś. Jako pełnosprawny sportowiec
Jacek Gaworski był piąty na mistrzostwach świata, potem przyszło stwardnienie rozsiane i "przesiadka" na wózek. Na paraolimpiadzie zdobył srebro.
W czwartek 24 listopada 2016 r. w zakładzie Aktywności Adaptowanej i Sportu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyły się warsztaty szermierki, w których wzięli udział paraolimpijczycy oraz Patrycja Haręza (szpada i szabla zawodniczka
kat. B) i Daria Haręza.
Zawodnicy konkurowali ze sobą siedząc na unieruchomionych wózkach. W czasie walki są one przymocowane do platformy
szermierczej. Dzięki tej stabilizacji zawodnicy znajdują się w odległości wyznaczonej przed walką.
O godzinie 15.00 w auli im. W. Zahorskiego przy ul. Medyków 18 rozpoczęło się spotkanie ze sportowcami, w którym udział wziął
również Łukasz Szeliga — były paraolimpijski narciarz alpejski, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz Krzysztof
Głombowicz — sprawozdawca sportowy. Wśród zaproszonych gości byli także Anna Wandzel — Dyrektor Śląskiego Oddziału
PFRON oraz Magdalena Biela — Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
Spotkanie poprowadzili: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr hab. nauk o zdrowiu Ryszard Plinta, prof. nadzw. SUM.
Spotkanie uświetnił pokaz tańca osób niepełnosprawnych, którzy przygotowali swój występ na zajęciach prowadzonych
w ramach projektu „Od przedszkola do seniora” oraz pokaz szermierki. Imprezę zakończy koncert MIUOSH.
To już ósme z cyklu spotkań organizowanych przez Uczelnię, podczas których osoby niepełnosprawne opowiadają o swoich
pasjach, osiągnięciach i doświadczeniach.
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Konferencja "Prawo a Medycyna"
W dniu 8 grudnia 2016 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda
Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się konferencja Prawo a Medycyna, zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego SUM
w Katowicach, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy
Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Śląską Izbą Lekarską,
Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Samorządem
Studenckim SUM w Katowicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas dr n. med. Jacek Kozakiewicz Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, Pan Janusz Szulik Prezes Zarządu TU INTER Polska
S.A., prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów
i Studentów, dr hab. n. med. Damian Czyżewski Prorektor ds. Klinicznych,
dr hab. n. med. Alicja Grzanka Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, dr hab. n. med. Grażyna
Markiewicz-Łoskot Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, dr
hab. n. farm. Ewa Chodurek Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, dr hab. n. med. Marek
Waluga Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach, dr n. med. Tadeusz Urban Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
mecenas Katarzyna Różycka, mecenas Anna Żelasko, Pani Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Katowice INTER Polska oraz
dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska.
Na konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: Błąd medyczny i jego konsekwencje w odniesieniu do różnych zawodów
medycznych, Skuteczna komunikacja z pacjentem, Ubezpieczenia w służbie zdrowia — studium przypadków oraz Tajemnica zawodowa
w postępowaniu sądowym.

VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna
19 listopada 2016 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
przy ul. Ceglanej 35 odbyła się VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy
Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarząd Studenckiego
Towarzystwa Naukowego SUM.
Było to już szóste spotkanie naukowe, podczas którego zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez
studentów wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych oraz lekarzy stażystów. Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie:
Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM dr
hab. n. med. Erita Filipek, Opiekun SKN Okulistyki Katedry Okulistyki
SUM dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n. med. Mariola
Dorecka i dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska.
Wykład inauguracyjny na temat wyników leczenia zaćmy wikłającej u dzieci wygłosiła dr hab. n. med. Erita Filipek. Prace naukowe przedstawione podczas Konferencji dotyczyły: nieswoistych objawów chłoniaków oczodołu, zwyrodnienia plamki siatkówki związanego z wiekiem, oceny kątów przesączania przedniej komory i pachymetrii przy użyciu OCT, wpływu natężenia światła na widzenie barwne, oceny
widzenia barwnego u pacjentów z zaćmą przed zabiegiem operacyjnym, oceny świadomości chorych na cukrzycę o retinopatii cukrzycowej, a także poziomu wiedzy dorosłych mieszkańców Górnego Śląska na temat jaskry. Podjęty został również temat występowania zeza
ukrytego wśród studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz częstości dolegliwości ze strony
spojówek w zależności od obecności wady wzroku i stosowanej korekcji. Prace naukowe dotyczyły także zasad prawidłowego dbania
o wzrok, wpływu urządzeń elektronicznych na dolegliwości ze strony narządu wzroku i występowania zespołu oka komputerowego.
Udział w Komitecie Honorowym Konferencji wziął JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki.
/Natalia Argier
prezes SKN Okulistyki SUM w Katowicach/
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Polskie uczelnie w światowej perspektywie
1-2 grudnia 2016 w Warszawie odbyła się konferencja „Polskie uczelnie
w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”,
organizowana przez KRASP, PKA i Fundację Edukacyjną Perspektywy, w której
wzięła udział Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta. Konferencji patronował Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który wziął również aktywny udział
w obradach.
Spotkanie miało na celu omówienie strategii zmian w nauce i szkolnictwie
wyższym.

Obchody święta narodowego ZEA w Warszawie
1 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość obchodów
Święta
Narodowego
Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich, zorganizowana przez Ambasadę ZEA
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds.
Studiów i Studentów SUM prof. dr n. med. Joanna
Lewin-Kowalik oraz pracownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni mgr Oliwia Khalil-Oliwa.
Uroczystość otworzył Ambasador Zjednoczonych
Emiratów Arabskich w Polsce — Pan Asim Mirza Ali
Mohammed Al Rahma. Spotkanie było okazją do
nawiązania współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Ambasadą, która
w przyszłości może zaowocować porozumieniem między SUM a uczelniami w ZEA.

XV Kongres Brazylijskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej

W dniach 15-19 listopada Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański uczestniczył w XV Kongresie Brazylijskiego Towarzystwa
Onkologii Dziecięcej SOBOPE 2016 w Rio de Janeiro.
Prof. T. Szczepański był jednym z 30 z zaproszonych wykładowców zagranicznych (jednym z trzech z Europy) i wygłosił dwa wykłady:



"The Immunophenotypes of B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia and Sub-Clonal Variations in Relapses"



"What do we Know about Clonal Evolution in Acute Lymphoblastic Leukemia?"
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Spotkanie z członkami Konwentu Parku Śląskiego
14 listopada 2016r. Rektorzy wyższych uczelni województwa śląskiego spotkali się z członkami Konwentu Parku
Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof.
Władysław Szymański Rektor Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego, prof. Wiesław Banyś Dyrektor
Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Kowalczyk Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Janusz Kotowicz, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Otoczeniem SpołecznoGospodarczym, dr hab. Grzegorz Hańderek Prorektor
Akademii Sztuk Pięknych ds. Kształcenia i Studentów,
prof. Robert Tomanek Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.
Konwent zapoznał się z założeniami Planu Wsparcia
i Zarządzania Rozwojem Parku Śląskiego. Plan stanowił
będzie podstawę do prowadzenia rozmów z instytucjami
finansowanymi oraz potencjalnymi inwestorami co do
możliwości finansowania projektów dla Parku Śląskiego.
Ważne miejsce zajmuje w nim kwestia także wytyczenia nowych funkcji, jakie we współczesnych aglomeracjach spełniają parki
miejskie. Dokumentem wyjściowym do powstania planu był Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
im. Gen. J. Ziętka z 2006 roku. Plan stanowi aktualizację zapisów odnośnie warstwy strategicznej, dostosowania systemu wdrażania do zmieniających się warunków oraz weryfikację działań w ramach wypracowanej listy projektów.
/ źródło: www.slaskie.pl, zdj. BP UM Tomasz Żak/

DZIECIĘCA ORKIESTRA ONKOLOGICZNA, CHÓR PREZESÓW i instrumenty z warzyw…
– czyli moc atrakcji na 10 urodziny Fundacji ISKIERKA!

W niedzielę, 4 grudnia br. o g.17.00, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
odbył się koncert DZIECIĘCEJ ORKIESTRY ONKOLOGICZNEJ Fundacji
ISKIERKA. Tym razem podopiecznych ośrodków onkologicznych
z Katowic, Chorzowa, Zabrza i Rzeszowa wspierał niekonwencjonalny…
Chór Prezesów. Zaśpiewali szefowie firm i instytucji, o specjalności
bynajmniej nie muzycznej. ISKIERKA od 10 lat bowiem skutecznie łączy,
pokazuje jak mądrze pomagać i łamie wszelkie stereotypy.
To wyjątkowe wydarzenie społeczno-artystyczne ma już swoją tradycję.
Od 10 lat podopieczni ISKIERKI bez kroplówek, ich rodzice oraz lekarze
i pielęgniarki bez szpitalnych fartuchów, z egzotycznymi instrumentami
perkusyjnymi w rękach organizują się, by zagrać ten jeden raz w roku.
Tegoroczny koncert to dodatkowo podsumowanie 10 lat działalności
Fundacji i podziękowanie dla tych, którzy od dekady aktywnie
i z zaangażowaniem ją wspierają. Dzieciaki, na co dzień zmagające się
z chorobą, tego jednego dnia stają się artystami. Wraz z rodzicami,
rodzeństwem czy personelem medycznym grali na instrumentach perkusyjnych w Filharmonii Śląskiej czy Operze — ramię w ramię
ze znakomitymi artystami. W wydarzeniu uczestniczył JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
/źródło: fundacjaiskierka.pl/
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Konferencja: "Zdrowie publiczne - edukacja i profilaktyka,
czyli zapobieganie chorobom ma przyszłość"
Działania dotyczące edukacji zdrowotnej, profilaktyki i zapobiegania chorobom wymagają nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim współpracy
wielu instytucji oraz środowisk. Nie powinny też być elementem gry politycznej. To ważniejsze wnioski z konferencji poświęconej zdrowiu publicznemu, która 28 listopada odbyła się w Katowicach.
Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med., Violetta
Skrzypulec-Plinta, która uczestniczyła w Konferencji, zwracała uwagę, że
uczelnia medyczna to nie tylko podręczniki - to przede wszystkim uczenie
podejścia do pacjenta i tego, jak ważna jest profilaktyka, jednak nie teoretycznie, ale poprzez kontakt z mieszkańcami miasta, czy regionu i udział
w różnego rodzaju akcjach. Profesor przypominała, że SUM prowadzi m.in.
Uniwersytet Pierwszego Wieku. - Pokazujemy, kim są osoby niepełnosprawne, jak to jest być na wózku, jak trudna jest rola rodziców niepełnosprawnego
dziecka. Mamy również Uniwersytet Licealisty, w którym młodzi ludzie podczas zajęć prowadzonych przez profesorów mogą się przekonać, czy mają
predyspozycje do wykonywania zawodu lekarza - informowała.
-- Dużym sukcesem jest stworzenie programu prozdrowotnego Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego "Od
przedszkola do seniora''. To projekt, który zyskał ogromny aplauz społeczeństwa Katowic - zaznaczyła prof. Skrzypulec-Plinta.
Wskazywała, że na każdych zajęciach w ramach tego programu są studenci SUM: - Bo kiedy mają się uczyć współczucia, chęci niesienia
pomocy? Uniwersytet medyczny ma być szkołą, która nie tylko uczy medycyny, ale także życia - podkreślała Prorektor SUM.
/Źródło: rynekzdrowia.pl/

XI Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny
W dniach 8-10 grudnia 2016 r. w Pradze odbył się XI
Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny (11th Central
European Congress of Rheumatology). Jedynym polskim członkiem komitetu naukowego kongresu był prof. dr hab. n. med.
Eugeniusz J. Kucharz. Zaproszonymi wykładowcami z SUM byli:
prof. Eugeniusz J. Kucharz i dr hab. n. med. Przemysław Kotyla.
Poza nimi prace naukowe z SUM przedstawili: dr n. med. Anida
Grosicka, dr n. med. Magdalena Kopeć-Mędrek, Anna Kotulska
i Justyna Kramza.

Uroczystość nadania imienia doktora Adama Parlińskiego Czytelni Oddziału
Katowickiego Głównej Biblioteki Lekarskiej
16 listopada, z inicjatywy prezesa Okręgowej Rady lekarskiej dr. Jacka Kozakiewicza, w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej
odbyło się wspólne posiedzenie ORL w Katowicach oraz Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach –
Komisji Historii Śląska.
Wydarzeniu towarzyszyła uroczystość nadania imienia doktora Adama Parlińskiego Czytelni Oddziału Katowickiego Głównej Biblioteki Lekarskiej, połączona ze spotkaniem autorskim promującym książkę: „Krzysztof Brożek. Bibliografia 19652015. 50 lat pracy lekarza i historyka medycyny”, która stanowi 4. tom Biblioteki Historycznej wydany nakładem Śląskiej
Izby Lekarskiej.
W czasie spotkania wręczono także Medal Śląskiej Izby Lekarskiej mgr. inż. Michałowi Grymelowi za zasługi na rzecz samorządu lekarskiego. W uroczystości udział wziął Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM prof. dr hab.
n. farm. Stanisław Boryczka.
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Choroby układu sercowonaczyniowego - profilaktyka
11 października 2016 w Chorzowie odbyła się Konferencja "Choroby układu sercowo-naczyniowego - profilaktyka" zorganizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Wydział Zdrowia
Publicznego SUM. W imieniu władz Uczelni w spotkaniu
uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

Kongres Amerykańskiego
Towarzystwa Hematologii
W dniach 1-7 grudnia br. w San Diego odbył się Kongres
Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii, w którym udział
wziął Prorektor ds. Nauki, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr
hab. n. med. Tomasz Szczepański.

Środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia,
wpływ przewlekłego stresu na starzenie czy prawidłowe
wzorce żywieniowe w profilaktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego — to niektóre z tematów,
które zostały poruszone podczas Konferencji.

Opłatek z seniorami

Przedstawiciele środowisk senioralnych spotkali się z marszałkiem Wojciechem Saługą na spotkaniu opłatkowym w Koszęcinie
„Okres świąteczny to czas podsumowań. Dobrze przepracowaliśmy ten rok, władze regionu i całe środowisko zaangażowane było w
działania senioralne. Chcemy z wami rozmawiać, uczyć się od was i czynić starania, by seniorom w województwie żyło się po prostu
lepiej, byście byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa” – zwrócił się do seniorów obecnych na spotkaniu w Koszęcinie marszałek
Wojciech Saługa.
Marszałek zachęcał, by seniorzy dawali dobry przykład i w swoim otoczeniu pobudzali osoby starsze, często mało aktywne, do wyjścia z domu, wolontariatu czy innej formy aktywności.
W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Rozwoju i Promocji SUM prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, która jest członkiem Śląskiej Rady ds. Seniorów.
/źródło: www.slaskie.pl/
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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

Nabór do zawodów SUM WARS 2017

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

