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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
drugą najbardziej wiarygodną firmą w Polsce wg rankingu Creditreform
Creditreform - założona w 1879 r. jedna
z najstarszych i największych w Europie
organizacji zajmujących się gromadzeniem,
analizą oraz dostarczaniem informacji
o moralności płatniczej firm, dokonała oceny
100 najbardziej wiarygodnych firm w 2016
roku.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
zajął w tegorocznym rankingu wiarygodności
drugie miejsce ustępując jedynie Uniwersytetowi Wrocławskiemu.
Ranking wiarygodności firm powstaje w oparciu o Indeks Zdolności Płatniczej Creditreform i obejmuje firmy z całej Polski. Jego
celem jest wspieranie wybranych przedsiębiorstw w budowie pozytywnej reputacji na
rynku względem innych podmiotów gospodarczych.
Uczestnicy rankingu mogą posługiwać się Certyfikatem Wiarygodności Firm.
Na liście stu najbardziej wiarygodnych firm, oprócz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, znalazły się cztery uczelnie
medyczne: Gdański Uniwersytet Medyczny (34. miejsce), Warszawski Uniwersytet Medyczny (60. miejsce), Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (61.pozycja) oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie (98. miejsce).
Wśród śląskich uczelni, poza SUM, na liście są jeszcze: Politechnika Śląska na miejscu 24. oraz Politechnika Częstochowska (miejsce 89.).
Indeks Zdolności Płatniczej Creditreform informuje o skali ryzyka w kontaktach handlowych z ocenianą firmą. Metoda obliczania Indeksu została stworzona przez Creditreform przy współpracy ze specjalistami z zakresu finansów i ekonomii przedsiębiorstw. Indeks Zdolności Płatniczej podawany przez Creditreform obliczany jest z kombinacji kilkunastu cech podawanych w raporcie o wiarygodności płatniczej, a także na podstawie wartości porównawczych pochodzących z analizy branżowej.
Źródło: www.creditreform.pl

Śląscy naukowcy opracowali antybakteryjny materiał stosowany w druku 3D
Śląscy naukowcy opracowali antybakteryjny materiał stosowany w druku przestrzennym. Za pomocą drukarek 3D można z niego tworzyć
m.in. aparaturę medyczną lub implanty, na których nie dojdzie do rozwoju bakterii. Wynalazek od niedawna jest komercjalizowany.
Twórcami tego patentowego rozwiązania są naukowcy z Instytutu Nauki o Materiałach oraz Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz
z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nad opracowaniem nowego materiału pracowały cztery zespoły naukowców z międzynarodowego grona. Jesienią ub. r. naukowcy otrzymali Złoty Medal za patent na sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, wykorzystywanych w druku przestrzennym. Przyznano go na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2016.
Opracowana mieszanka jest bierna chemicznie i odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wykazuje dobrą stabilność termiczną
w procesie przetwórstwa. Ponadto sam sposób jej otrzymywania jest względnie tani. Zaletami tych modyfikowanych poliestrów są również poprawione w stosunku do materiału wyjściowego właściwości mechaniczne oraz niski współczynnik wchłaniania wilgoci.
Otrzymany materiał wykazuje się bardzo wysoką odpornością na chemikalia i rozpuszczalniki, jest stabilny wymiarowo i odporny na ścieranie oraz zarysowania. Posiada małą gęstość.
Tworzywo może być wykorzystywane w takich dziedzinach jak technika lotnicza, elektronika, technika medyczna, budowa maszyn
i przemysł samochodowy czy prototypowanie.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl.

2

Pracownicy SUM wyróżnieni Laurami Umiejętności
i Kompetencji 2016
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od 25 lat przyznaje
odznaczenia ludziom, których działalność ma wymiar ponadregionalny i międzynarodowy a wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego
szacunku.
W tym roku Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji uhonorowała po raz kolejny pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii nauka
i innowacyjność wyróżniony został prof. dr hab. n. med. Maciej
Misiołek, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Ponadto Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii
nauka i innowacyjność została uhonorowana Pani prof. dr hab. n.
med. Halina Woś, emerytowany wieloletni Kierownik Katedry
i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach i dr hab. n.
med. Tomasz Koszutski — urolog i chirurg dziecięcy, Kierownik
Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Platynowym Laurem w dziedzinie „Medycyna i inżynieria medyczna” wyróżniony został Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach — prof. dr hab. n. med. Władysław
Pierzchała, zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach,
Rektor Uczelni w latach 1990-96.

Prof. Michał Tendera w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych
osób w polskiej medycynie
Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego znalazł się na 6. miejscu „Listy stu najbardziej
wpływowych osób w polskiej medycynie”, w czternastej
edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję „Pulsu
Medycyny”.
14. miejsce na liście zajął 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.
Na liście znaleźli się również:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek z Katedry i Kliniki
Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
(31. miejsce)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera — kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM (71. miejsce)
Prof. dr hab. n. med. Marek Deja — kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
(90. miejsce)
Puls Medycyny opublikował również „Listę stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia” na której znaleźli się m.in.:
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, były Minister Zdrowia, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca (29. miejsce)
Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM (63. miejsce).
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Pierwsze w Polsce zabiegi ultradźwiękowej plastyki ciała rzęskowego
przeprowadzone w Oddziale Klinicznym Okulistyki SUM
15.03.2017 r. w Oddziale Klinicznym Okulistyki Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, mieszczącym się w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, zespół
pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały wykonał
pierwsze w Polsce zabiegi ultradźwiękowej plastyki ciała rzęskowego ( ang
Ultrasound Ciliary Plasty- UCP).
Zabieg ten stosuje się w jaskrze opornej na leczenie farmakologiczne. Jest
to procedura innowacyjna wykorzystująca energię ultradźwięków do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu
miejscowym w warunkach sali operacyjnej. Zadaniem chirurga jest precyzyjne ustawienie przetwornika emitującego ultradźwięki na oku. Po przyssaniu
plastikowego interfejsu za pomocą mikropompy, chirurg kontroluje proces
leczenia. Wiązka lecznicza jest aplikowana na sześć sektorów twardówki,
pod którą zlokalizowane jest ciało rzęskowe.
Dzięki komputeryzacji i miniaturyzacji zabieg trwa mniej niż pięć minut i jest
komfortowy dla Pacjenta. Wymaga jednak wielu precyzyjnych pomiarów przy
kwalifikacji do zabiegu. Ze względu na niezwykłą precyzję i innowacyjność
obarczony jest nielicznymi łagodnymi powikłaniami. Pierwsze siedem zabiegów potwierdza te obserwacje. Klinika stara się o pozyskanie na stałe tego
urządzenia niezwykle przydatnego w leczeniu jaskry.

Specjaliści z SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego ocalili
pęknięte serce
Unikatowy w skali światowej zabieg polegający na uszczelnieniu perforacji wolnej
ściany lewej komory serca i przezskórnego leczenia ciężkiej niewydolności zastawki
mitralnej wykonali kardiolodzy w SPSK nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca.
61-letni pacjent trafił do ośrodka ze świeżym zawałem serca. Po przeprowadzonej
diagnostyce okazało się, że ma pęknięte serce wokół którego wytworzył się worek
z krwią (tętniak rzekomy). W wyniku zawału doszło również do ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej, dlatego pacjent wymagał natychmiastowej operacji. Liczne
obciążenia, w tym wszczepione przed kilku laty by-passy uniemożliwiły wykonanie
zabiegu kardiochirurgicznego w sposób tradycyjny.

W tych okolicznościach lekarze zdecydowali się na przeprowadzenie przezskórnego zabiegu umożliwiającego zamknięcie perforacji
wolnej ściany serca (okluder). Wykonany zabieg był jednak tylko pierwszym etapem leczenia, gdyż ciężka niewydolność zastawki
mitralnej powodowała ciężki obrzęk płuc i stanowiła bezpośrednie zagrożenia życia chorego.
Drugim etapem leczenia było przeprowadzenie zabiegu MitraClip — polegającego na leczeniu wady zastawki mitralnej za pomocą
specjalnego klipsa, rodzaju zapinki. Wprowadza się go do ujścia zastawki mitralnej poprzez układ żylny (żyłą udową, żyłą główną dolną
a następnie po nakłuciu przegrody międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka) bez konieczności otwarcia klatki piersiowej.
Zapinką łączy się centralnie płatki zastawki, zmniejszając stopień jej niedomykalności.
W cały skomplikowany proces terapeutyczny zaangażowanych było wielu lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek, w tym lekarze
z II Oddziału Kardiologii kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora i III Oddziału Kardiologii kierowanego przez
prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego.
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Projekt SUM z dofinansowaniem w ramach konkursu Narodowego Centrum
Nauki
Projekt pt. „ Badanie dynamiki molekularnej, przejść fazowych, izomeryzacji,
w różnych warunkach temperatury i ciśnienia w mieszaninach binarnych
złożonych z farmaceutycznej substancji aktywnej (API) i sacharydu modyfikowanego”, którego kierownikiem jest dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska
z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej otrzymał dofinansowanie w kwocie
1 632 900,00 zł w ramach konkursu NCN Sonata BIS.
Rezultaty ostatnich prac pokazują, iż uzyskanie stabilnych amorficznych substancji aktywnych jest możliwe poprzez zmieszanie ich z polimerami lub
sacharydami, które hamują krystalizację, a w niektórych przypadkach nawet
chemiczną degradację APIs (amorficzne substancje aktywne). Należy jednak
zaznaczyć, że większość badań nad tego typu układami prowadzi się
w warunkach ciśnienia atmosferycznego, nie uwzględniając efektów związanych z kompresją, która jest nieodłącznym elementem procesu formulacyjnego stałych postaci leku.
Jest to szczególnie zaskakujące w kontekście najnowszych, wciąż bardzo rzadkich doniesień jasno ukazujących, że w czystych farmaceutykach w warunkach wysokich ciśnień może dochodzić do niekontrolowanych izomeryzacji, czy też przemian fazowych związanych
z krystalizacją, przechodzeniem form polimorficznych między sobą, które rzutują na skuteczność i bezpieczeństwo finalnego produktu
amorficznego. Sztandarowym przykładem tego jest chociażby karbamazepina, dla której przejście jednej formy polimorficznej w inną,
różniącą się właściwościami biodostępności i reaktywności, doprowadziło w konsekwencji do wycofywania leku ze sprzedaży. Należy
zaznaczyć, że w formulacjach farmaceutycznych bardzo rzadko mamy do czynienia z układami jednoskładnikowymi. Z reguły są to preparaty wielokomponentowe, w których cząsteczki różnych substancji oddziałują ze sobą z różną siłą. W związku z tym konieczne wydaje
się przeprowadzenie podobnych badań w różnych warunkach temperatury i ciśnienia na układach co najmniej binarnych celem głębszego poznania wpływu środowiska, upakowania molekularnego, oddziaływań międzycząsteczkowych na stabilność fizykochemiczną, kinetykę przejść fazowych, wzrost i morfologię powstających kryształów. „Jesteśmy przekonani, iż rezultaty naszych badań znacznie wykroczą poza obecny stan wiedzy oraz przyczynią się do lepszego zrozumienia fundamentalnych zagadnień z zakresu farmacji i fizykochemii fazy
skondensowanej. Zakładamy, iż pozwolą one w przyszłości lepiej poznać czynniki wpływające na stabilność fizyczną oraz chemiczną badanych układów. Skutkować to będzie opracowaniem nowych formulacji już istniejących substancji aktywnych, charakteryzujących się lepszą
biodostępnością i niską toksycznością” – tłumaczy dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska.

Wizyta chińskich naukowców w SUM
W dniu 02.03.2017 Centrum Transferu Technologii SUM odwiedziła delegacja naukowców z największego szpitala okulistycznego w Chinach —
Hebei Eye Hospital.
Jest to ośrodek badawczo-rozwojowy stowarzyszony z Uniwersytetem
Medycznym Hebei. Delegacji przewodniczył Prezydent Instytutu Prof.
Minglian Zhang oraz Wiceprezydent YaoChao Wu, a także dr Mengmeng
Wang. Ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w spotkaniu udział wzięli Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji, mgr inż. Barbara
Jarzębska — Dyrektor CTT oraz mgr Patrycja Obłój, Specjalista CTT.
W tracie spotkania omówiono zaangażowanie SUM w naukowy projekt
ERICENA realizowany we współpracy z Chińską Republiką Ludową, w którym SUM pełni rolę partnera stowarzyszonego. Nakreślono także tematykę nowego polsko-chińskiego konkursu zaplanowanego na początek
kwietnia br., który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) po stronie polskiej i Ministerstwo Nauki i Technologii
Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) po stronie chińskiej.
Ustalono, że po ogłoszeniu konkursu i ustaleniu szczegółów współpracy,
zespół badawczy z SUM pod kierownictwem Prof. Edwarda Wylęgały
będzie aplikował wraz z chińskim zespołem z Hebei Eye Hospital do pierwszego konkursu na wspólne polsko-chińskie projekty badawczorozwojowe.
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Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 16 grudnia
2016 r., dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg z Katedry i Zakładu Patomorfologii
Wydziału
Lekarskiego
z
Oddziałem
LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi — za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej. Odznaczenie ustanowione w 1923 r. nadawane jest osobom,
które zasłużyły się dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków.
Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg od 2000 r. zajmuje się szkoleniem psów ratowniczych współpracując z wieloma ośrodkami w Polsce
i za granicą. Wyszkolił cztery psy w bardzo trudnej specjalności psów
zwłokowych. Aktualnie jest przewodnikiem dwóch wyszkolonych psów:
labradora i golden retrievera.
Jako strażak i lekarz od wielu lat bierze udział w wielu akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, które kończą się odnalezieniem osób lub
wykluczeniem ich obecności na przeszukiwanym terenie.
Angażuje się w akcje charytatywne, jest aktywny społecznie w szkołach i przedszkolach, szkoląc dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
Jest wieloletnim wolontariuszem MOPS, gdzie udziela pomocy, także rzeczowej, dzieciom z rodzin ubogich lub patologicznych. Efektem
spotkań z dziećmi jest przekazywanie informacji o działalności lekarzy, straży pożarnych, specyfice poszukiwań z psami, ratownictwie poszukiwawczym oraz kreowanie pozytywnych zachowań i empatii u dzieci i młodzieży. Za pomoc dzieciom został wielokrotnie nagrodzony
statuetką „Złoty Laur Wolontariatu”.

Dr hab. Bogusława Orzechowska-Wylęgała profesorem
wizytującym w Chinach
22.10.2016 r. dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała z Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, została powołana
na stanowisko profesora wizytującego w Hebei Provincial Eye Hospital
w Xingtai w Chinach na trzy lata.
Zakres działań obejmuje współpracę z oddziałem chirurgii szczękowotwarzowej oraz oddziałem stomatologii w największym szpitalu okulistycznym w Chinach. W szpitalu oprócz 500 łóżek okulistycznych jest
oddział chirurgii szczękowo-twarzowej liczący 80 łóżek, pododdział
implantologii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki i stomatologii
zachowawczej.
Celem współpracy jest rozwijanie wspólnych projektów naukowych,
wymiana i współpraca badawcza, podnoszenie kwalifikacji klinicznych
i dydaktycznych.

Prof. M. Hartleb na Konferencji w Bangladeszu

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Kierownik Kliniki Gastroenterologii
i Hepatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, został zaproszony do
wygłoszenia wykładu pt. „Choroby nerek w marskości wątroby” podczas
4. Międzynarodowej Konferencji Hepatologicznego Towarzystwa Bangladeszu,
odbywającej się w dniach 24-25 listopada 2016 roku w Dhaka, stolicy Bangladeszu.
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Prof. Jarosław Markowski Wiceprzewodniczącym Polskiego
Stowarzyszenia Biomateriałów
W dniu 16.12.2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie odbyło się XXIII Walne i IX Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, kierownik
Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach został wybrany Wiceprzewodniczącym
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Członkiem Zarządu PSB został prof. dr hab. n.
med. Jan Pilch — emerytowany profesor Kliniki Laryngologii SUM.
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów zrzesza lekarzy,
inżynierów i biologów zajmujących się problematyką
biomateriałów w medycynie. Promuje badania
w dziedzinie biomateriałów, wydaje czasopismo
„Inżynieria Biomateriałów/Engineering of Biomaterials”, organizuje konferencje naukowe poświęcone
zagadnieniu produkcji i zastosowania biomateriałów.
Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu
interdyscyplinarnych stosunków partnerskich i wspólne
realizowanie projektów i inicjatyw służących rozwojowi
wiedzy o materiałach w medycynie, ich promowaniu
i zastosowaniu w praktyce.

I miejsce dla studentki farmacji
Studentka VI roku farmacji Pani Iga Bicz, należąca do Studenckiego Koła
Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Fitochemii Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM zdobyła
I miejsce w konkursie na najlepszy poster na III Ogólnopolskim Sympozjum
Biomedycznym ESKULAP w grudniu 2016 roku w Lublinie. wspólnie z pracownikami Katedry (mgr Weroniką Wojnar i dr hab. n. farm. Iloną Kaczmarczyk-Sedlak) zaprezentowała pracę pt. Fitoterapia zaburzeń metabolicznych
— naturalna pomoc w leczeniu cukrzycy.

Sukces studentek z Koła Naukowego Medigenet
Studentka II roku studiów II stopnia na kierunku biotechnologia
medyczna — Barbara Łasut oraz studentki V roku kierunku analityka
medyczna: Emilia Gutkowska, Natalia Stronciwilk i Martyna Harnasz —
członkinie koła naukowego Medigenet działającego przy Katedrze
i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, zdobyły wyróżnienie w sesji "Biotechnologia i Nauki
Medyczne" podczas konferencji Mała Wielka Nauka — w Labiryncie
Nauki, która odbyła się w Łodzi w dniach 9-10 grudnia 2016 roku.
Studentki zaprezentowały pracę pt. „Ocena procesu apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii T98G oraz U87MG
po ekspozycji na działanie bajkaliny”.
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Wyróżnienie dla Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Histologii i
Embriologii
W styczniu br. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału
Lekarskiego SUM w Katowicach drugi raz z rzędu zostało wyróżnione w konkursie StRuNa
w kategorii Koło Naukowe roku 2016. Spośród kilkuset zgłoszeń przesłanych do szóstej edycji
konkursu, jury wybrało 50, które zakwalifikowały się do drugiej tury, następnie spośród nich
wyłoniono 18 podmiotów, które znalazły się w ścisłym finale. Finał ten odbył się 27 stycznia
2017 r. Główne nagrody oraz wyróżnienia w pięciu kategoriach wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego SUM
w Katowicach powstało w 2007 roku. Założycielem i opiekunem SKN jest dr hab. Piotr Czekaj,
prof. SUM, Kierownik Zakładu Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii. Aktualnie
Przewodniczącym SKN jest Marcin Michalik, student IV roku Wydziału Lekarskiego SUM
w Katowicach. Działalność SKN koncentruje się wokół dwóch tematów wiodących:
I. Charakterystyka komórek macierzystych izolowanych z owodni ludzkiej.
II. Ocena ekspresji enzymów uczestniczących w metabolizmie leków oraz transporterów
leków.
W bieżącym roku akademickim SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii uzyskało najlepszą
lokatę w rankingu kół naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za lata
2015/2016, a w roku ubiegłym uzyskało najlepszą lokatę w rankingu kół naukowych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach i II miejsce w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (za lata 2013/14)
oraz wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe roku 2015 w ogólnopolskim konkursie StRuNa.

II miejsce dla studentów z Koła Naukowego przy Zakładzie Patofizjologii
Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studenci: Paweł Jonczyk, Wojciech Tynior, Kinga Szczerba, Beata Kandefer i Magdalena
Potempa, działający w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobyli II miejsce w sesji
studenckiej za pracę pt. "Chitosan — naturalna alternatywa dla chlorheksydyny?” podczas odbywającej się w Szczecinie 3-5 marca br. I Ogólnopolskiej Konferencji PTSS
(Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii) „DentalShip”.
Wygłoszona przez Pana Wojciecha Tyniora praca została także wyróżniona przez
publiczność podczas głosowania. Opiekunem pracy był dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk.
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Posiedzenia KRAUM 12 stycznia 2017 r.
W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi — macierzystą Uczelnię Pana prof. dra hab. n. med. Radzisława
Kordka Wiceprzewodniczącego KRAUM.
W spotkaniu oprócz Rektorów 10 krajowych Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli m.in. Pan Konstanty Radziwiłł Minister
Zdrowia oraz Pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie
Zdrowia.
W toku dyskusji Rektorzy zwrócili uwagę na zasadnicze problemy, z którymi borykają się szpitale kliniczne tj. przechodzenie kadr medycznych do niepublicznych ośrodków konkurencyjnych, odmowa refundacji nadwykonań przez NFZ, kierowanie pacjentów do placówek klinicznych z podmiotów
o niższej referencyjności, brak zróżnicowania wysokości stawek rozliczeniowych za świadczenia szpitali klinicznych i jednostek niższego rzędu oraz niedobór środków inwestycyjnych. Wszystko to ma negatywny wpływ na sytuację finansową szpitali klinicznych. Dlatego też uczestnicy uznali za niezbędne przygotowanie przez Resort Zdrowia ustawy dedykowanej wyłącznie szpitalom klinicznym,
która będzie regulowała ich funkcjonowanie. Pan K. Radziwiłł wyjaśnił, że opracowanie postulowanego aktu jest aktualnie przedmiotem analiz i zwrócił się do Rektorów o indeks spraw, który winna regulować ustawa. Jednocześnie wyjaśnił, że trwają prace nad
utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która odpowiadałaby na potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych.
Minister Zdrowia zadeklarował, że w 2017 roku nastąpi ponowna wycena szeregu procedur medycznych, z uwzględnieniem wykonywanych wyłącznie przez szpitale kliniczne. Wyjaśnił, że z powodu braku dodatkowych środków finansowych nie mogą być zrealizowane postulaty Rektorów wyrażone w Uchwale Nr 12/2016 KRAUM w sprawie: podwyższenia z dniem 01.01.2017 r. wyceny świadczeń zdrowotnych realizowanych przez szpitale kliniczne, instytuty i podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Zdrowia
o współczynnik korygujący 1.1. – 1.2.
Wśród licznych rozwiązań, nad którymi pracuje aktualnie Resort Zdrowia, jest wprowadzenie od 01.01.2018 r. kroczącego wzrostu
nakładów na ochronę zdrowia, co pozwoli poprawić sytuację ekonomiczną podmiotów leczniczych. Ponadto wejście w życie procedowanej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewni szpitalom
klinicznym kluczową pozycję w sieci, a tym samym najwyższe finansowanie.
W odniesieniu do Uchwały Nr 11/2016 KRAUM w sprawie: wyrażenia opinii o propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej zmian systemowych w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek, Minister Zdrowia podkreślił, że uczelnie medyczne są najistotniejszym źródłem
kadr medycznych w Polsce. Wskazał, że niedobór kadry pielęgniarskiej jest znaczny nie tylko w kraju ale i zagranicą. Toteż polski
system zdrowia stanął przed istotnym wyzwaniem, w jaki sposób zabezpieczyć ten rodzaj opieki, gdyż liczba absolwentów kierunku
pielęgniarstwo wyjeżdżających z Polski stale wzrasta. W związku z tym Resort zaproponował, aby oprócz kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek wprowadzić dochodzenie do tego zawodu w systemie kształcenia średniego, co spotkało się z protestem także ze
strony KRAUM. Koronnym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest fakt, że jak wyjaśnił Pan Minister, połowa czynnych zawodowo pielęgniarek w Polsce stanowią osoby z wykształceniem nieuniwersyteckim. Dodał, że przeprowadzono ankietę
w szkołach, z której wynika, że jest bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem tytułu pielęgniarki w trybie szkolnictwa średniego.
Minister Zdrowia podkreślił, że omawiana propozycja pozostaje na etapie analizy i nie podjęto jeszcze żadnych działań w celu jej
wprowadzenia. Równocześnie zadeklarował, że w żadnym razie nie nastąpi likwidacja kształcenia pielęgniarek na poziomie uniwersyteckim.
W trakcie spotkania z przedstawicielami Resortu zdrowia Rektorzy ponownie podnieśli kwestię odmowy uznania w Hiszpanii
i Chinach tegorocznym absolwentom kierunku lekarskiego, kwalifikacji do wykonywania zawodu w kraju macierzystym ze względu na
brak zdanego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i zaświadczenia o odbyciu w Polsce stażu podyplomowego, co jest konsekwencją
zmiany załącznika nr V pkt 5.1.1. Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych. Przedstawiony stan faktyczny, stawia polskie uczelnie medyczne w trudnej sytuacji wobec aktualnie kształcących się studentów na ww. kierunkach. Pomimo, że z Rektorami uczelni medycznych nie konsultowano wprowadzonych zmian, to
jednak czują się oni odpowiedzialni za prowadzony proces nauczania i przyszłość zawodową absolwentów w ich macierzystych
krajach. Minister zadeklarował, że będą prowadzone rozmowy bilateralne pomiędzy Polską a krajami, w których występują trudności
z uznawaniem polskiego dyplomu ukończenia kierunku lekarskiego.
Istotnym punktem spotkania było umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, na realizację którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeznaczyć do 2020 r. ponad 509 000 000 zł. Prof. Leszek Pączek Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds.
Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim podkreślił, że uczelnie medyczne kształcą najwyższą liczbę studentów zagranicznych spośród pozostałych szkół wyższych, stąd winny być kluczowym beneficjentem środków MNiSW. Za powyższym przemawia również fakt,
że wśród polskich publikacji na świecie to właśnie medycynę, stomatologię i farmację cechuje najwyższa liczba publikacji w stosunku
do pozostałych dziedzin nauki. Rektorzy zwrócili się do Ministra Zdrowia o wsparcie w kwestii pozyskania środków na umiędzynarodowienie, uzyskując pełną aprobatę.
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Posiedzenia KRAUM 12 stycznia 2017 r. cd.

Istotnym, odrębnym punktem posiedzenia KRAUM było powołanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku
Lekarskim na lata 2017 — 2020 oraz podjęcie szeregu uchwał z tym związanych. Konferencja jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego Komisji prof. dr. hab. n. med. Leszka Pączka, który funkcję tę będzie piastował trzecią kadencję. Dotychczasowe ponad ośmioletnie niezwykle profesjonalne kierowanie przez prof. L. Pączka uprzednio Komisją Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych, a aktualnie UKJKKL, miało istotny wpływ na umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku lekarskim.
W skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2017 — 2020 weszli:
prof. dr hab. Leszek Pączek — Przewodniczący Warszawski Uniwersytet Medyczny,
prof. dr hab. Piotr Kurnatowski — Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski — Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK — Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Janusz Moryś — Gdański Uniwersytet Medyczny,
dr hab. Jakub Kenig — Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
prof. dr hab. Wojciech Załuska — Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
prof. dr hab. Ryszard Marciniak — Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
prof. dr hab. Elżbieta Gawrych — Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
dr hab. Tomasz Francuz — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
prof. dr hab. Marek Kulus — Warszawski Uniwersytet Medyczny,
prof. dr hab. Andrzej Hendrich — Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Student, który zostanie wybrany przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP.
Pan prof. dr hab. Leszek Pączek Przewodniczący UKJKKL przedstawił zadania, które należy zrealizować w nowo rozpoczętej kadencji
Komisji w zakresie kształcenia w języku angielskim na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim w uczelniach
medycznych. Podkreślił wagę posiadania przez polskie uczelnie medyczne od ponad 20 lat akredytacji kierunków lekarskich.
W związku z koniecznością wdrożenia 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 Rektorzy wyrazili zamiar podjęcia współpracy i wzajemne świadczenie pomocy
w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Zostanie to usankcjonowane podpisaniem stosownego porozumienia.
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II Kongres Wyzwań Zdrowotnych - podsumowanie
9-11 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się II Kongres
Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017) organizowany
pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna“. Partnerem Instytucjonalnym Kongresu był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu odbyło się 50 sesji panelowych, debat
i prezentacji, w których udział wzięło ponad 300 prelegentów, wśród nich liczni
przedstawiciele Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach:



Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta — Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki, kierownik
Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM



Dr hab. n. med. Adam Barczyk — kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop — kierownik Zakładu Patologii

Ciąży Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior — kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM




Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot — kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM





Prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak — Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM





Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik — Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM








Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak — Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM



Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński — III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM





Dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar — kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM




Dr n. med. Szymon Skoczyński — Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



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






Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło — I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM






Ewa Bachta — z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski — Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM
Dr hab. n. med. Marek Krzystanek — kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz — kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Dr n. hum. Halina Kulik — kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz — kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski — kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka — Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. Med. Katarzyna Mizia-Stec — kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek — kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień — kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM

Mgr Katarzyna Rybok — Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski — kierownik Oddziału Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
SUM

Dr n. med. Maciej Tażbirek — Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek — Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita — I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, z-ca Dyrektora ds.
Lecznictwa SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca,
Marian Kreis – Dyrektor SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała — z-ca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM im. K. Gibińskiego

Mirosława Trojnacka — kierownik Działu Controllingu SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca
W trakcie kongresowych sesji nie zbrakło tematów rzadko poruszanych podczas dużych kongresów medycznych, takich jak między innymi: transkulturowość w medycynie, pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim, życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym, których moderatorem była Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji SUM.
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Śląski Dzień Zdrowia
11 marca br. w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Śląski Dzień Zdrowia.
Mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej mogli w wygodny i łatwo dostępny sposób skonsultować się z wybitnymi specjalistami wybranych
dziedzin medycyny oraz skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.
Uczelnia, wraz ze szpitalami klinicznymi, Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. oraz klubem sportowym MedykGYM przygotowała ponad 40 stanowisk, w ramach trzech
stref tematycznych:
DIAGNOSTYKA „ZBADAJ SIĘ”
EDUKACJA I PROFILAKTYKA „POSŁUCHAJ”
SPORT „RUSZ SIĘ”.
Na odwiedzających czekały profesjonalnie zaaranżowane poradnie,
a w nich lekarze wielu różnych specjalności. Mieszkańcy mieli też możliwość skorzystania z szeregu badań m.in. analizy składu ciała, oceny
znamion, spirometrii, usg dopplera tętnic żylnych, badania wzroku,
cholesterolu, poziomu cukru i wielu innych. Można było także skorzystać z porad dietetyków, położnych i fizjoterapeutów. Studenci dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM przygotowali również pokaz
ile cukru zawierają popularne produkty spożywcze, który cieszył się
dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Nie mogło zabraknąć także strefy dedykowanej aktywności fizycznej.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów MedykGYM.
W sumie stoiska Uczelni i szpitali klinicznych odwiedziło niemal
2 tysiące osób.

Prezentacja SUM podczas FOOD SHOW

Pracownicy i studenci Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wzięli udział
w święcie żywności i kulinariów FOOD SHOW, które odbyło się 18 i 19
marca 2017r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Na stanowisku Uczelni uczestnicy wydarzenia mieli możliwość dokonania analizy masy ciała, następnie uzyskania porad dietetycznych.
Studenci kierunku dietetyka prezentowali ile cukru zawierają produkty spożywcze w tym także produkty „dietetyczne”. Pracownicy Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia prezentowali zasady
zarządzania swoim ryzykiem zdrowotnym, w tym zasady postępowania z żywnością, tj. jej przechowywania i obróbki. Udział w wydarzeniu, ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców śląska był
doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Uczelni,
w szczególności kierunków oferowanych przez Wydział Zdrowia
Publicznego w Bytomiu.
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SUM WARS 2017 już za nami – znamy zwycięzców !!!
SUM WARS 2017 już za nami — znamy zwycięzców i zespół,
który będzie reprezentował naszą Uczelnię w Ogólnopolskich
Zawodach Symulacji Medycznej, organizowanych przez SUM
w dniach 18-19 maja 2017 r., tym samym zyskując szansę
na zwycięstwo i udział w Ogólnoświatowych Zawodach „Sim
Challenge 2017” w Paryżu.
Zespół w składzie: Barbara Kucharska, Paulina Sobczyk,
Katarzyna Rybczyk, Marek Jędrzejek i Jakub Słoka to zwycięzcy
tegorocznych zawodów SUM WARS!
II miejsce przypadło w udziale zespołowi w składzie: Dawid
Marciniak, Tamer Bsoul, Olivier Piotr Firszt, Szymon Goliński,
Adrianna Jagosz
III miejsce zajął zespół pod przewodnictwem Radosława Antoniaka w składzie: Sylwia Brajlich, Sławomir Balcerak, Przemysław Bieniek i Michał Leończyk.
Drużyny zmierzyły się z czterema zadaniami. Zadania medyczne
okazały się niezwykle ciekawe, a sami uczestnicy zdawali się być
mocno zaskoczeni tym, co czekało ich na miejscu zdarzenia…..A
działo się sporo!!
Oprócz zadań medycznych uczestnicy finału mogli m.in sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test przygotowany dla nich
w platformie e-lerningowej.

Promocja Doktorska na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
W dniu 17 marca 2017 r. na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczysta
Promocja Doktorska, na której wręczono 24 dyplomy doktora
nauk medycznych i doktora nauk farmaceutycznych.
Uroczystość promowania na stopień doktora habilitowanego
i doktora nauk medycznych i farmaceutycznych otworzyła Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
Następnie wystąpił Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i
Ustawicznego, Pan Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.
List
gratulacyjny Dziekana
Wydziału
Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny wręczono 5 doktorantom za wyróżnione rozprawy doktorskie.
Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:
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dr hab. n. med. Anna Balcerzyk
dr hab. n. farm. Małgorzata Jeleń
dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy
dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz
dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska
dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny

Noworoczne spotkanie doktorantów
18 stycznia br. w Sali Senatu odbyło się spotkanie noworoczne
władz Uczelni z doktorantami SUM.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prorektor
ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Studiów i Studentów — prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik,
Dziekani i Prodziekani Wydziałów: Lekarskiego — prof. dr hab. n.
med. Jan Zejda, Zdrowia Publicznego — dr hab. n. farm Elżbieta
Grochowska-Niedworok, Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk; Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej — dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, Kanclerz SUM dr n.
o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, kierownicy studiów podyplomowych, reprezentanci Działu Studiów i Studentów, Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Ziemowit Wójcik oraz przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów.
Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń i rozmowy
o planach na najbliższy rok.

Transkulturowość w SUM
W dniu 10 marca w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
odbyło się spotkanie pn. „Transkulturowość na Uniwersytecie”.
W wydarzeniu wzięły udział: Pani Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Pani
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. Joanna LewinKowalik. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi
i dydaktyczni Uczelni, a także studenci SUM.
Gościem specjalnym wydarzenia była Pani mgr Aleksandra
Chrobak, autorka bestsellerowej książki „Beduinki na Instagramie”, w której opisuje swoje doświadczenia z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas swojego pięcioletniego pobytu
w Abu Zabi, autorka pracowała w placówkach ochrony zdrowia,
mając kontakt zarówno z pacjentami, jak i pracownikami szpitali.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele Fundacji Nahda, z którą SUM
podpisał porozumienie o współpracy, m.in. w zakresie wspierania
dialogu międzykulturowego, a także promocji wiedzy o kulturze
i historii krajów arabskich wśród studentów Uczelni.

Orientation Day
6 marca odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla studentów anglojęzycznych SUM, którzy rozpoczynają naukę w naszej
Uczelni.
Studenci mogli nauczyć się podstawowych zwrotów w języku
polskim, poznać najciekawsze miejsca na Śląsku, a także dowiedzieć się jak poruszać się po Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele fundacji Nahda, a także studenci z Koła
Naukowego Arabistów Al-Arabiya z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
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Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd
„Pro Silesia”
22 marca br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, które ma
skupiać podmioty reprezentujące środowiska biznesu,
samorządu, nauki i otoczenia biznesu. Przyjęto uchwały
związane z utworzeniem stowarzyszenia i jego statutem,
wybrano pięcioosobowy zarząd i ustalono skład komisji
rewizyjnej. Omówiono również plan działań na najbliższy
okres. Kolejnym krokiem będzie rejestracja stowarzyszenia.

Zdj. BP Tomasz Żak

Wśród podmiotów przystępujących do niego znajdzie się
m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz
inne uczelnie z regionu — Uniwersytet Śląski, Politechnika
Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska i Akademia TechnicznoHumanistyczna, miasta: Sosnowiec, Rybnik, Katowice,
Gliwice i Częstochowa oraz Regionalna Izba Przemysłowo
— Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna SA.

Celem stowarzyszenia jest stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego i wspieranie współpracy na linii
biznes-nauka-samorząd oraz dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów. W momencie jego powołania
przejmuje ono też zadania realizowane dotąd przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.
Wśród celów szczegółowych wymienia się m.in. reprezentowanie i promowanie interesów członków stowarzyszenia w kraju
i za granicą, promowanie uczelni wyższych z naszego regionu, podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego i podnoszenie jakości życia jego mieszkańców, zacieśnianie współpracy między środowiskami i promocję
regionu poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach, targach, konferencjach i sympozjach naukowych.
W skład pięcioosobowego zarządu weszli przedstawiciele wszystkich środowisk. Prezesem Zarządu został prof. Wiesław Banyś
z Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezesami członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak i prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński, a członkami Janusz Michałek z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.
źródło: www.slaskie.pl, fot. BP Tomasz Żak

SUM na targach edukacyjnych
W marcu br. Pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji
Uczelni oraz Działu Studiów i Studentów wraz z przedstawicielami
Wydziałów i studentami SUM zaprezentowali ofertę edukacyjną
Uczelni podczas kilku targów edukacyjnych.
Największe tego typu wydarzenie — XXVII Międzynarodowy
Salon Edukacyjny Perspektywy 2017 — odbywało się 10-11 marca
w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Z kolei w woj. śląskim
największe targi odbyły się w Spodku w dniach 21-23 marca.
Dodatkowo, 24 marca — na zaproszenie w I LO z Wodzisławia
Śląskiego — przedstawiciele Uczelni wzięli udział w Festiwalu
Nauki, a tydzień później zaprezentowali ofertę SUM podczas
Powiatowych Targów Pracy i Edukacji w Oświęcimiu. Wszystkie
powyższe wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
uczniów i były okazją do przedstawienia aktualnej oferty oraz
nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą.
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Bal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ponad 180 gości bawiło się w sobotę, 4 lutego 2017 r.
w Hotelu „Rezydencja” w Piekarach Śląskich na balu karnawałowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Tegoroczny bal wspólnie z JM Rektorem SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysławem Jałowieckim zorganizował Dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek
Bal rozpoczął się o godz. 19.00 i trwał do białego rana.

Spotkanie Prorektorów ds. Nauki Uczelni Medycznych
16 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Medycznym
w Białymstoku odbyło się Spotkanie Prorektorów ds. Nauki
Uniwersytetów Medycznych. W spotkaniu uczestniczył
Podsekretarz
stanu
Profesor
Łukasz
Szumowski
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds.
Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.
Podczas spotkania podkreślono znaczenie odpowiedniego
wykorzystania potencjału badawczego uczelni medycznych
i ich olbrzymi wkład w rozwój polskiej nauki i jej umiędzynarodowienie.
Wiceminister
Szumowski
powiedział,
że w przyszłej ustawie znajdzie się zapis wzmacniający rolę
rektorów. Uczestnicy spotkania dyskutowali także
o współpracy uczelni medycznych z przedsiębiorcami
i
perspektywach
prowadzenia
akademickich
(niekomercyjnych) badań klinicznych.
źródło i zdjęcie: www.umb.edu.pl

Otwarcie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
15 marca otwarto zmodernizowane Centrum Psychiatrii dla Dzieci
i Młodzieży w Sosnowcu. To teraz największy w województwie
śląskim ośrodek szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci
i młodzieży z problemami psychicznymi.
Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży powstało na bazie funkcjonujących do tej pory w Centrum Pediatrii w Sosnowcu poradni oraz
oddziałów psychiatrycznych. Budynek rozbudowano, wyposażono go
też w nowe funkcje.

Zdj. BP Tomasz Żak

W skład Centrum Psychiatrii wchodzi funkcjonujący już wcześniej, ale
dzięki przebudowie powiększony Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział
Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego.
W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jednostkami
chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem terapii

uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci
cierpiący na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię, depresję, manię oraz zaburzenia neurorozwojowe. W otwarciu
Centrum uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
/źródło i zdj.: www.slaskie.pl/
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Tydzień jaskry w SUM

W dniach 12-18 marca odbywały się obchody Światowego Tygodnia Jaskry w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
15.03.2017 roku w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbył się dzień otwarty adresowany do
potencjalnych kandydatów na studia medyczne poświęcony tematyce fizjologii narządu wzroku oraz eksperymentalnej okulistyki. Odwiedzający mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat procesu widzenia, badań narządu wzroku, jak również zapoznać się i osobiście uczestniczyć w procedurach doświadczalnych stosowanych w badaniach eksperymentalnych nad neuropatią
jaskrową.
Kolejnym punktem programu był wykład otwarty dr hab. n. med. Sławomira Tepera — „Jaskra Niewidzialna Choroba Wzroku”,
który odbył się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.
W godzinach popołudniowych, okuliści udzielali porad okulistycznych oraz przeprowadzali badania przesiewowe
w kierunku jaskry.
Łącznie przebadano ponad 120 pacjentów, z czego 40 skierowano do dalszej diagnostyki z powodu stwierdzonych patologii
narządu wzroku, w tym 22 pacjentów z podejrzeniem jaskry.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Analizator diet”
Dnia 25 marca 2017 w Katowicach odbyła się konferencja
naukowo-szkoleniowa „Analizator diet”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka.
Konferencja została zorganizowana przez Samorząd
Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz Śląskie Centrum Zdrowia.
Wydarzenie otworzył Pan Prof. dr hab. n. farm. Stanisław
Boryczka. Konferencja zorganizowania została w celu
szerzenia fachowej wiedzy dotyczącej żywienia, opartej
na rzetelnych badaniach naukowych. Podczas konferencji
zostały poruszone tematy wzbudzające największe
zainteresowanie, a także kontrowersje wśród dietetyków.
Dobór wykładowców, na co dzień pracujących według standardów Evidence-Based Medicine zagwarantował merytoryczne
podejście do prezentowanych zagadnień.
Konferencję poprowadziła lek. Anna Dittfeld — doktorantka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu.
Podczas konferencji wykładowcy odpowiadali na nurtujące uczestników pytania, a załączone do materiałów konferencyjnych
streszczenia wykładów będą pomocne przy analizowaniu poszczególnych diet. Po konferencji została przeprowadzona
ankieta, która potwierdziła potrzebę organizowania kolejnych wydarzeń. Podczas konferencji została nawiązana współpraca
pomiędzy jednostkami reprezentowanymi przez wykładowców a organizatorami.
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XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów
Hospicyjnych

W dniach 19-21 stycznia 2017r. w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyła się XXI Konferencja NaukowoSzkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Konferencja, której mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II „Nie żyje
się, nie kocha, nie umiera na próbę.”. Organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, a współorganizatorem między innymi Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Konferencja zgromadziła najlepszych praktyków i specjalistów z zakresu opieki i medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa, psychoonkologii, leczenia bólu, leczenia ran i żywienia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Kuria Metropolitalna
w Częstochowie, Przeor Jasnej Góry, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej Wiesława Pokropska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej Izabela Kaptacz oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
województwa śląskiego dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.
Wśród znakomitych gości znaleźli się m. in.: Senator RP dr Ryszard Majer, Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek, Poseł na Sejm RP Alicja
Kaczorowska, przedstawiciel Biura Posła Szymona Giżyńskiego Gabriela Obierzyńska, Asystent europoseł Jadwigi Wiśniewskiej
Agnieszka Sowińska, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr Beata Cholewka, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Andrzej Szewiński, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy Adrian Staroniek, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej lek. med. Jacek Kozakiewicz, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab.
Violetta Skrzypulec-Plinta, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie mgr Barbara Płaza, Prezes Forum Hospicjów Polskich dr Jolanta Stokłosa, Rektor Akademii Polonijnej ks. prof. dr hab. h. c. Andrzej Kryński, Rektor Wyższej Szkoły
Zarządzania dr n. med. Marek Ludwik Grabowski, Zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii Jana Długosza dr hab. prof. Akademii Jana Długosza Jacek Wąsik, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Podinsp. mgr Mariusz Mokras, Komendant Straży Miejskiej Częstochowie Artur Hołubiczko, Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Dariusz Jadczyk, Dyrektor Hospicjum Błogosławionego Michaela Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak.
Podczas Konferencji poruszono tematy dotyczące etycznych aspektów opieki paliatywnej, zagadnień klinicznych leczenia bólu, ran,
żywienia oraz wyzwań dla zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej. Podczas konferencji uczestniczy brali również udział w warsztatach tematycznych. Organizatorzy maja nadzieję, że poruszone tematy znajdą swoje rozwiązanie lub kontynuację poza murami sali
wykładowej i pozytywnie wpłyną na rozwój nauki, badań i idei opieki paliatywnej.
Szczegóły na stronie www.hospicjum-konferencja.pl
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Powołanie Śląskiego Klastra Seniora
W dniu 22 lutego 2017 r. w Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Katowicach powołano Śląski
Klaster Seniora. Jest to już szósty klaster seniora w Polsce.
Pośród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i gminnego. Dzięki ich
poparciu przy wdrażaniu Programu „Senior 2030” możliwe jest działanie na skalę ogólnopolską. Poparcie władz samorządowych pozwala lepiej sprofilować działalność klastra i poznawać potrzeby seniorów.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele miejscowych uzdrowisk, zakładów leczniczych,
związków pielęgniarek i położnych, przedsiębiorców, organizacji wspierających działania na rzecz seniorów, Uniwersytety
Trzeciego Wieku, Caritas i inne podmioty, dla których poprawa jakości życia seniorów jest ważnym elementem ich działalności.
Po zaprezentowaniu założeń „Programu Senior 2030” wywiązała się dyskusja w temacie konieczności zwrócenia uwagi na
trendy demograficzne w Polsce i całej Europie. Wskazany mechanizm klastrowy, skupiający lokalnych działaczy na rzecz
seniorów, został uznany za trafny i przede wszystkim potrzebne działanie w świetle zmian demograficznych.
źródło: http://program-senior2030.pl

26 stycznia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Dzień amerykański na Śląsku, organizowany przez
Grupę PTWP, American Chamber of Commerce oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Konferencja poświęcona była
przede wszystkim szumnie komentowanym wyborom prezydenckim w USA oraz ich skutkom dla światowej polityki
i gospodarki.
W spotkaniu wzięli udział dyplomaci, przedstawiciele biznesu, eksperci i animatorzy życia gospodarczego. Obecna była również
Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

IV Międzynarodowa Konferencja Konsumencka pt. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”
Od 23 do 24 lutego 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się IV Międzynarodowa
Konferencja Konsumencka pt. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”, w której uczestniczyła Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z ochroną konsumentów, wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mają wpływ na tę ochronę, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców.

III Zabrzańskie Dni Neurologii
W dniach 3-4.02.2017 r. odbyła się kolejna edycja
konferencji naukowo szkoleniowej „III Zabrzańskie
Dni Neurologiczne.” Tegoroczne spotkanie poświęcone
było
między
innymi
nowościom
z zakresu diagnostyki i leczenia udaru mózgu, SM,
padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych i chorób
nerwowo-mięśniowych.
W otwarciu konferencji udział wziął Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zawiadamiam, iż w bieżącym roku akademickim Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obchodzi Jubileusz 45-lecia swojego istnienia.
Każdy — a przede wszystkim ten szczególny — Jubileusz skłania do głębokiej refleksji. Jest okazją do oceny przebytej drogi,
usposabia do wnikliwej analizy efektów wieloletniej działalności, uświadamia ogrom wykonanej pracy i osiągniętych sukcesów.
Usposabia także do snucia planów na nadchodzącą przyszłość.
Dzisiejszy Jubilat ma szczególne powody do świętowania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Jest uznanym, akademickim
ośrodkiem, który wykształcił ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowanych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu, laboratoriom diagnostycznym i placówkom naukowym w całym kraju.
Jubileusz ten stwarza wewnętrzną potrzebę odświeżenia i utrwalenia nierozerwalnych więzi łączących Absolwentów z ich macierzystym Wydziałem. W tym szczególnym dniu chętnie wracają Oni do swojej Uczelni, nie tylko myślami. Tu bowiem pozostawili najlepsze lata swojego życia, zdobyli wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe, nierzadko uzyskali stopnie oraz tytuły naukowe
i nawiązali trwałe przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu.
Uświetnieniem obchodów 45-Lecia naszego Wydziału będzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii”, której wysoki poziom merytoryczny gwarantować będą Wykładowcy o najwyższym autorytecie naukowym.
Wyrażam głęboką nadzieję, iż nadchodząca Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do
podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, ale i chwilą nostalgicznych wspomnień
Absolwentów Wydziału.
Miejscem Konferencji, która zaplanowana jest na dzień 21 kwietnia 2017 roku, będzie nowoczesny, na miarę XXI wieku, kampus
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 8.
Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w organizowanych Obchodach Jubileuszu naszego Wydziału. Obecność wszystkich
Państwa, naszych Przyjaciół i jednocześnie Dostojnych Gości, podniesie rangę organizowanego Przedsięwzięcia, pozwalając dzielić
radość z dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie – stwarzając sposobność spędzenia wspaniałych, niezapomnianych chwil
w gronie przyjaciół.
Gorąco wszystkich Państwa zapraszam.
Z serdecznymi pozdrowieniami i wiarą w spotkanie już niebawem,
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

szczegóły: http://konferencjafarmacja45.pl

Zapraszamy do Zabrza, na III edycję organizowanej w dniach 16-17 maja br. w Zabrzu (międzynarodowej konferencji MedTrends Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia.
Celem Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki,
nowych technologii oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Spotkanie służyć ma także lepszej integracji środowisk, nawiązywaniu wielosektorowej współpracy w zakresie innowacyjnych projektów.
Tematyka MedTrends 2017 poświęcona będzie innowacjom w diagnostyce, profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Wśród
gorących tematów nie zabraknie zagadnień związanych Internetem Rzeczy w medycynie i drukiem 3D. Ważnym punktem programu
będzie także m-Zdrowie – interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle
nowych wytycznych Unii Europejskiej.
Nowością tegorocznej edycji będą organizowane w pierwszym dniu konferencji, tj. 16.05.2017, w siedzibie Kardio-Med Silesia
w Zabrzu, całodniowe warsztaty MedTrends – StartUP!, dedykowane przedsiębiorcom z zakresu medycyny i lifescience. Uczestnicy
będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, zasięgnięcia opinii i rady oraz wymiany doświadczeń z doświadczonymi
ekspertami: inwestorami, lekarzami, prawnikami, innymi startupowcami oraz zapoczątkowania współpracy z najważniejszymi ośrodkami medycznymi w Polsce. W programie Warsztatów przewidziane są 3 sesje warsztatowo-wykładowe, m.in. jak pitchować, jak
rozmawiać z inwestorem, jak wypracować model biznesowy. Pełny program Warsztatów dostępny jest tutaj
W ramach drugiego dnia konferencji, tj. 17.05.2017, odbędą się interesujące sesje tematyczne, w których udział wezmą wybitni
prelegenci. Szczegółowy program dostępny jest tutaj. Wieczorem, w ramach ostatniej sesji, tradycyjnie odbędzie się konkurs na
najlepszy startup w ochronie zdrowia — III edycja TOP TRENDS.
Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia — uruchomione w 2011 roku
w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowobadawczych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań
na rzecz rozwoju
i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną i nanomedycyną oraz bioinżynierią do gospodarki.
Współorganizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodący w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek
akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. W tym
roku w organizację spotkania włączył się także MEDmeetsTECH, doświadczony partner, specjalizujący się m.in. w problematyce
startupów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Profesor Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Szczegółowe informacje na
stronie: www.medtrends.pl
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW SUM
Działalność Ośrodka Egzaminów i Badań Efektów Edukacyjnych SUM
Ośrodek Egzaminów i Badań Efektów Edukacyjnych
prowadzi działalność z zakresu obsługi zaliczeń oraz egzaminów
testowych dla wszystkich jednostek naukowo-dydaktycznych SUM.
Do zadań Ośrodka Efektów Edukacyjnych należy kompleksowa obsługa egzaminów testowych przeprowadzanych na Uczelni,
w tym:
1. Przygotowanie dla wszystkich Wydziałów Uczelni materiałów egzaminacyjnych w wersji papierowej przez jednostki
naukowo-dydaktyczne, w szczególności:






przyjmowanie zgłoszeń egzaminów testowych,
dokonywania analizy i oceny poprawności oraz konstrukcji pytań testowych,
przygotowanie i wydruk kart egzaminacyjnych,
wczytanie kart egzaminacyjnych,

2. Przeprowadzenia kompletnej analizy matematyczno-statystycznej wyników zaliczeń i egzaminów.
3. W oparciu o analizę matematyczno-statystyczną: prowadzenia konsultacji w zakresie oceny skali trudności pytań testowych,
obliczania mocy różnicującej danego testu, umożliwiającej klasyfikację osób zdających w odniesieniu do jego treści, ustalania
progów egzaminacyjnych, przeprowadzanie oceny rzetelności testów
4. Prowadzenia szkoleń dla nauczycieli akademickich w zakresie przygotowywania i analizy egzaminów testowych.
5. Wykorzystując wyniki analizy statystycznej egzaminu praca nad stworzeniem i rozwojem bazy pytań egzaminacyjnych.
6. Prowadzenia ewidencji zaliczeń/egzaminów na arkuszach testowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
Wydziałów
7. Archiwizacja danych przez 3 lata;
8. Udział w przeprowadzeniu uczelnianego systemu egzaminów elektronicznych, w szczególności:






w opracowaniu zasad funkcjonowania systemu
koordynacji pracy nad stworzeniem i rozwojem bazy pytań egzaminacyjnych,
weryfikacja wyników egzaminów elektronicznych,
analiza parametrów jakościowych pytań egzaminacyjnych,

8. Współpraca z dziekanatem rektorem i oraz jednostkami dydaktycznymi SUM w zakresie przygotowania i przeprowadzania
egzaminów testowych
Działania realizowane przez Ośrodka Efektów Edukacyjnych mogą przyczynić się do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Analiza wyników egzaminów mogą dostarczyć wielu istotnych informacji na temat odpowiednich kierunków działań
w kierunku poprawy standardów i warunków kształcenia oraz sposobów nauczania.
Więcej: www.sum.edu.pl/kontakt-oebee
Kontakt
Ośrodek Egzaminów i Badań Efektów Edukacyjnych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-752 Katowice-Ligota ul. Medyków 18
Tel. 0(32) 252 50 53
Kierownik
Dr hab. Krzysztof Pawlicki
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW SUM
PUNKTY KONTAKTOWE DO ZGŁASZANIA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH
Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
Potencjalne naruszenia bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych w szczególności: awarie
sprzętu lub oprogramowania, utrata integralności lub spójności danych, działanie złośliwego oprogramowania lub
osób trzecich — powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki do Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM:
Adres: ul. Poniatowskiego 15, Katowice
Telefon: (+48 32) 208-3554
e-mail: informatyka@sum.edu.pl
Elektroniczny formularz zgłoszeń: https://zgloszenia.sum.edu.pl
Wszystkie inne zdarzenia w szczególności: kradzieże sprzętu służbowego, naruszenie zasad ochrony danych
osobowych, wyciek informacji, dostęp osób nieupoważnionych do informacji prawnie chronionych należy zgłaszać
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji SUM:
Adres: ul. Poniatowskiego 15, Katowice
Pokój: 516
Telefon: (+48 32) 208-3630
e-mail: abi@sum.edu.pl

Współpraca pomiędzy SUM a GIODO
W dniu 16.01.2016 do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wpłynęła
korespondencja z Listem intencyjnym podpisanym przez JM Rektora SUM prof. dr hab.
n. med. Przemysława Jałowieckiego i Panią Minister dr Edytę Bielak-Jomaa —
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Na mocy ww. dokumentu pomiędzy GIODO a SUM zawiązała się deklaracja podjęcia
współpracy i wzmocnienia kontaktów w celu wzajemnego rozwoju na korzyść nauki
i ochrony danych osobowych.
Sygnatariusze Listu wyrazili wolę nawiązania współpracy poprzez:
Wspólne projekty badawcze,
Wspólne publikacje oraz wymiana materiałów naukowych i dydaktycznych,
Wzajemne świadczenie pomocy w ramach swoich kompetencji,
Organizacja wspólnych konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń, warsztatów
Wszystkie osoby zainteresowane działaniami Uczelni na rzecz współpracy z GIODO powinny się kontaktować z Administratorem
Bezpieczeństwa Informacji SUM, który z ramienia SUM odpowiada za koordynację działań wynikających z listu intencyjnego.
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ODESZLI OD NAS
w dniu 13 stycznia 2017 r., w wieku 74 lat zmarła
prof. dr hab. n. med. Tatiana Gierek
Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
członek senackiej komisji ds. szpitali klinicznych,
członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy
Czaszki,
odznaczona m.in.: Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 30-lecia ŚAM, Złotą Odznaką
„Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Odznaką „Za wzorową pracę
w służbie zdrowia”

w dniu 3 lutego 2017 r., w wieku 84 lat zmarła
prof. dr hab. n. med. Brygida Koehler
Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1985 - 1990
specjalista wojewódzki ds. medycyny wieku rozwojowego i medycyny szkolnej
specjalista pediatrii i endokrynologii
członek licznych towarzystw endokrynologicznych i pediatrycznych
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej,
odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Odznaką
„Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medalem im. Tadeusza Pawlikowskiego

dr hab. n. med. Anna Makowska
Profesor nadzwyczajny SUM
emerytowany nauczyciel akademicki,
wieloletni pracownik
Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
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

