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Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu

21 kwietnia 2017 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
W uroczystość udział wzięli: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Prorektorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik i prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka; Kanclerz SUM dr
n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska, Arkadiusz Chęciński oraz Anna Jedynak — Prezydent i Wiceprezydent Miasta Sosnowiec,
prof. Władysław Szymański — JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. dr hab. Michał
Kaczmarczyk — JM Rektor Wyższej Szkoły HUMANITAS, prof. dr hab. Andrzej Plecha — JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej
w Sosnowcu, prof. dr hab. Barbara Kos — Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziałów Farmaceutycznych oraz
Uczelni śląskich, dr Jacek Kozakiewicz — Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr n. med. Piotr Brukiewicz — Prezes Śląskiej Izby
Aptekarskiej, gość specjalny jubileuszu — prof. Robert A. Schwarz, Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia Wojciech Kuta, dyrektorzy
szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy liceów ogólnokształcących, a także studenci
i pracownicy Uczelni.
Uroczystość poprowadziła Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. JM Rektor SUM w swoim przemówieniu wskazał, że jubileusz 45-lecia Wydziału „to ważne
święto dla społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu; święto, które stanowi podsumowanie pewnego etapu rozwoju Wydziału. Patrząc na ostatnie 45 lat nie mam wątpliwości, że Wydział nie tylko przeszedł ogromną metamorfozę, ale wręcz dokonał olbrzymiego skoku do przodu.” Podczas jubileuszu goście mogli również obejrzeć krótki film o historii Wydziału.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został powołany z dniem 1 lipca 1971 roku mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W początkowym okresie działalności, w latach 1971-1973, korzystał z bazy lokalowej
Katedr i Zakładów Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy. Od 1 października 1973 roku główna siedziba Wydziału
została przeniesiona do budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu. W roku 2010 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy
ul. Jedności 8 rozpoczęto budowę kampusu Wydziału Farmaceutycznego pn.: „Obiekt Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu
– Etap II”. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu odbyło się 14-15 października 2013 r.

V Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej Sim Challenge 2017

Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji, I miejsce i puchar V Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej „Sim Challenge 2017”
zdobył zespół z Lublina. Drugie miejsce przypadło studentom z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzecie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi. Tuż za podium uplasowała się drużyna ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
— gospodarza zawodów.
Zawody odbywały się 18-19 maja br. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. Studenci musieli zmierzyć się z wieloma
ciekawymi zadaniami. Dzięki pomocy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, możliwe było przeprowadzenie symulacji wypadku w kopalni. W jego wyniku poszkodowanych zostało trzech górników. Ratownicy wydostali ich z wyrobiska i przenieśli do bazy
akcji ratowniczej, gdzie do akcji wkroczyli zawodnicy. Zadanie pod tytułem „Hajer przodowy” było największym zaskoczeniem dla
drużyn, które wysoko oceniły realizm i niecodzienny scenariusz symulacji.
Kolejne zadanie o nazwie „Frela” dotyczyło pacjentki, która doznała odklejenia łożyska i wymagała podjęcia szybkich działań przez
uczestników zawodów.
W konkurencji o nazwie „Gryfny bajtel” zawodnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu neonatologii.
Bohater zadania pt. „Hertzklekoty” doznał z kolei skomplikowanych powikłań sercowo-naczyniowych, których leczenia musiały
podjąć się drużyny.
Kolejna konkurencja odbywała się w poradni POZ, gdzie zawodnicy wcielili się w zespół lekarzy, do którego z umówioną wizytą
przyszedł pacjent. Następujące po sobie zdarzenia związane z niektórymi realiami ochrony zdrowia, jak również niespodziewana
informacja o wypadku brata pacjenta stały się tłem ww. zadania o nazwie „Nie nerwuj hanysa”.
Jedną z konkurencji był także wypadek masowy „Haja na szychcie”. W wielorodzinnym familoku doszło do wybuchu i katastrofy
budowlanej. Zawodnicy musieli udzielić pomocy kilkunastu poszkodowanym. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Co ciekawe wszystkie zadania były ze sobą powiązane tematycznie i tworzyły historię śląskiej rodziny — górnika Ernesta, jego
ciężarnej żony, ojca i brata.
W sumie w zawodach wzięło udział 10 zespołów z uczelni medycznych z całego kraju. Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę na zawodach w Paryżu, które odbędą się w czerwcu br.
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej Superhelisa 2017

19-20 maja br. odbyła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej „Superhelisa 2017” organizowana przez
Katedrę Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, pod patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab.
n. med. Przemysława Jałowieckiego i Prezydenta Miasta Katowic Marcina Krupy. W konkursie wzięło udział 9 drużyn, reprezentujących 8
Uniwersytetów Medycznych:



Collegium Medicum UJ



Gdański Uniwersytet Medyczny



Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Lekarski w Katowicach i Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu



Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu



Uniwersytet Medyczny w Poznaniu



Uniwersytet Medyczny w Szczecinie



Warszawski Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski I



Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Łącznie udział wzięło 27 reprezentantów poszczególnych wydziałów wyłonionych w czasie eliminacji wydziałowych do konkursu.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany, o czym świadczy punktacja — pomiędzy 1 i 5 miejscem na ogólną liczbę możliwych do uzyskania punktów w klasyfikacji drużynowej równą 375 punktów, różnica wyniosła 32 punkty, a w klasyfikacji indywidualnej na 175 punktów
możliwych do uzyskania wyniosła 16 punktów.
Tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej „Superhelisa 2017” wygrała reprezentacja I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. II miejsce zajęła reprezentacja Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a III miejsce zdobyła drużyna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Reprezentacja Wydziału Lekarskiego w Katowicach w składzie: Paulina
Klarczyńska, Mateusz Gochowski, Szymon Sychta zajęła IV miejsce, natomiast reprezentacja Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w składzie: Alicja Gospodarczyk, Katarzyna Kumorowska, Aleksandra Nowak zajęła 7 miejsce.
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce - Sylwester Rogula z I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
II miejsce - Malwina Malinowska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
III miejsce - Tomasz Gallina – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Reprezentantka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Paulina Klarczyńska zajęła 5 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
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Prof. Mieczysław Chorąży odznaczony Orderem Orła Białego
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy
naukowo-badawczej, odznaczony Orderem Orła Białego został prof. dr
hab. n. med. Mieczysław Rajmund Chorąży.
Prof. Mieczysław Chorąży to wybitny uczony, twórca polskiej szkoły
biologii nowotworów, doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej
Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między
innymi wydanej w 1973 wspólnie z Kazimierzem Duxem książki pt. „Wstęp
do biologii nowotworów”. Oprócz tego opublikował ponad 120 artykułów
i monografii, w dużej części anglojęzycznych. Był jednym z pionierów badań
nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Współpracował od lat siedemdziesiątych XX wieku z National Cancer
Institute z Bethesda w USA, prowadząc prace nad genetyką raka płuc.
Walczył w Powstaniu Warszawskim, za działalność w czasie wojny odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii
Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
Zdj. Krzysztof Sitkowski KPRP, www.prezydent.pl

Prof. Sławomir Kasperczyk Przewodniczącym Rady Naukowej
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
5 maja 2017 r. Wiceminister Zdrowia Pan Zbigniew J. Król, na podstawie art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytucjach Badawczych, powołał Pana prof. dr hab. n. med. Sławomira
Kasperczyka — Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w skład Rady Naukowej
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
16 maja br., na posiedzeniu Rady Naukowej tego Instytutu, Pan
Profesor został wybrany przez jej członków na funkcję Przewodniczącego.

Dr hab. n. med. Grzegorz Brożek powołany do zarządu sekcji epidemiologii
European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Dr hab. n. med. Grzegorz Brożek z Katedry i Zakładu Epidemiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach został wybrany na dwuletnią kadencję do zarządu sekcji epidemiologii
European Academy of Allergy and Clinical Immunology z siedzibą w Szwajcarii. Przejęcie
obowiązków przez nowy zarząd nastąpi w czerwcu 2017 r. podczas światowego kongresu
EAACI w Helsinkach.
EAACI jest jedną z największych na świecie organizacji skupiających ponad 50 krajowych
alergologicznych towarzystw naukowych, około 10 000 naukowców, badaczy i klinicystów
z 121 krajów świata. Organizacja pełni rolę naukowego organu referencyjnego dla innych
organizacji naukowych, zdrowotnych i politycznych zajmujących się alergologią i immunologią kliniczną,. Dodatkowymi płaszczyznami działalności EAACI są: promocja badań
podstawowych i klinicznych, zbieranie, ocenianie i rozpowszechnianie informacji naukowych, kształcenie podyplomowe, jak i promocja dobrej opieki nad pacjentami w tym
ważnym obszarze medycyny.
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Pracownicy Katedry Zdrowia Środowiskowego SUM nagrodzeni
21 kwietnia 2017 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
odbyła się VII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha
Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO
SPERO”. W ramach konferencji rozstrzygnięto II edycję konkursu na
najlepszą pracę naukową dotyczącą wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie.
Drugą nagrodę w tym prestiżowym konkursie zdobyła publikacja
pracowników Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. Long-term exposure to urban air pollution and the relationship with life expectancy in cohort of 3.5 million people in Silesia”. Dziubanek G, Spychała A, Marchwińska-Wyrwał E, Rusin M, Hajok I, ĆwielągDrabek M, Piekut A. Sci Total Environ. 2017 Feb 15;580:1-8. doi:
10.1016/j.scitotenv.2016.11.217. Epub 2016 Dec 7.
W imieniu autorów nagrodę odebrał dr n. biol. Grzegorz Dziubanek,
kierownik Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM.

Sukces pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii oraz
studentów farmacji na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”
Mgr Weronika Wojnar, dr Maria Zych, dr Sławomir Dudek, mgr Anna Bońka oraz dr hab.
Ilona Kaczmarczyk-Sedlak — pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zajęli II miejsce za pracę pt.
„Analiza wpływu wybranych flawonoidów na nieenzymatyczne markery stresu oksydacyjnego w soczewkach szczurów w cukrzycowym modelu in vivo” w kategorii prezentacji posterowych na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie”, która odbyła się 3 kwietnia 2017 roku
w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Podczas tej Konferencji studenci farmacji Katarzyna Szałabska i Jakub Cholewa należący do Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
i Fitochemii wraz z dr. Sławomirem Dudkiem i dr hab. Iloną Kaczmarczyk-Sedlak zajęli
w tej samej kategorii I miejsce za pracę: „Analiza związków czynnych oraz właściwości
przeciwbakteryjnych wyciągów z Withania Somnifera, Astragalus Membranaceus,
Ophiocordyceps Sinensis i Polygonum Cuspidatum”.

Nagroda dla pracowników Wydziału Zdrowia
Publicznego za najlepszą pracę
Dr n. o zdr. Justyna Nowak została nagrodzona za najlepszą prezentację podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dietetyka gerontologiczna — wyzwania i szanse, która odbyła się 3 marca br. w Poznaniu. Autorami
wygłoszonej pracy pod tytułem „Ocena użyteczności podstawowych parametrów i wskaźników antropometrycznych w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej
wśród pacjentów po 60 roku życia” są: Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka,
Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.
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Strażacki „Florian” dla dr. n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga
Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg z Katedry i Zakładu
Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, lekarz i strażak,
przewodnik dwóch wyszkolonych psów ratowniczych:
labradora i golden retrievera, zdobył prestiżową nagrodę
strażacką „Florian” za inicjatywę edukacyjną „Ratownictwo
po godzinach — bezpieczny pies, bezpieczny człowiek”.
Projekt miał za zadanie edukację dzieci i młodzieży
w zakresie przybliżenia specyfiki pracy ratowników —
przewodników psów, zrozumienia zachowania zwierząt
i umiejętności prawidłowego kontaktu z nimi oraz rozwijanie empatii.
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany”
poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk
lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest
inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na
rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg wśród ratowników biorących
udział w akcji w Świebodzicach
W sobotę 08.04.2017 roku w Świebodzicach około
godziny 9.00 doszło do zawalenia się trzypiętrowej
kamienicy. W trakcie akcji ratunkowej strażacy przeszukiwali ręcznie całe gruzowisko, aby nie spowodować dodatkowych obrażeń u poszkodowanych, do
końca nie mając pewności ilu ich może być.
Wśród ratowników był również pracownik Katedry
i Zakładu Patomorfologii
Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg. Wraz z innymi
członkami specjalistycznych grup poszukiwawczoratowniczych, którzy do swojej pracy wykorzystują
specjalnie wyszkolone psy do przeszukiwania gruzowisk pomagał w poszukiwaniu zasypanych. Teren był
przeszukiwany także za pomocą specjalistycznego
sprzętu ratowniczego używanego przez strażaków
m.in. kamer termowizyjnych i geofonów, dzięki którym
ratownicy mogą usłyszeć nawet bardzo słabe odgłosy.

Pani Premier Beata Szydło oraz Minister MSWiA Mariusz Błaszczak podziękowali wszystkim służbom za profesjonalne działania
na miejscu katastrofy. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że akcja była prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach.
– Jestem dumny z postawy strażaków i innych służb. Ryzykowali swoje życie i zdrowie, żeby ratować innych – powiedział Minister.
W akcji ratunkowej w związku z katastrofą budowlaną w Świebodzicach brało udział 46 zastępów (158 strażaków) Państwowej
Straży Pożarnej oraz OSP.
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International Medical Congress of Silesia „SIMC 2017”

W dniach 27-28 kwietnia 2017 odbyła się kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod nazwą: International Medical Congress of Silesia „SIMC 2017”. W otwarciu spotkania uczestniczył Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka.
Konferencja cieszyła się ogromną popularnością wśród studentów wszystkich wydziałów SUM, młodych lekarzy, oraz studentów
wielu polskich uczelni medycznych. Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało „Our Part in Science”.
W tym roku w ramach studenckich sesji plenarnych odbyły się po raz pierwszy dwie nowe sesje. Były to: Sesja Transplantologii
oraz Sesja Seksuologii .
Kolejną nowością podczas SIMC 2017 były dwie sesje przeznaczone specjalnie dla uczestników studiów doktoranckich, którzy
mieli możliwość przedstawienia dokonań naukowych osiągniętych w ramach prac doktorskich. Sesje te zostały podzielone na:
Sesję Doktorancką Medycyny Doświadczalnej oraz Sesję Doktorancką Medycyny Klinicznej.
W tegorocznej edycji Konferencji udział wzięło 1707 uczestników z 12 uczelni medycznych z Polski. Studenci reprezentowali:
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytety Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie
Do Katowic przyjechali również uczestnicy z 7 ośrodków zagranicznych:
Belarusian State Medical University
Grodno State Medical University
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Tbilisi State Medical University
University of Lleida
Universitatea Transilvania din Brașov
Vilnius University
Nadesłano 527 abstraktów, a prace kwalifikowane były do wygłaszania podczas 33 sesji plenarnych.
Zorganizowane po raz pierwszy sesje Transplantologii i Seksuologii cieszyły się dużą popularnością — zgłoszonych zostało na nie
odpowiednio 12 oraz 11 prac. Również sesje doktoranckie spotkały się z pozytywnym odbiorem i odbyły się z udziałem 23
autorów prezentujących 7 prac w obrębie Sesji Doktoranckiej Medycyny Doświadczalnej, oraz 38 autorów prezentujących 17 prac
podczas Sesji Doktoranckiej Medycyny Klinicznej.
Sesje plenarne odbywały się w czwartek 27 kwietnia od godz. 9.00 oraz w piątek 28 kwietnia od godz. 8.30. W piątek o godz.
15.30 odbyło się uroczyste podsumowanie Konferencji, w którym wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik. Ogłoszono wyniki sesji plenarnych i nagrodzono autorów najlepszych prac. Wykład honorowy
wygłosiła Pani dr hab. n. med. Ewa Kluczewska.
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Grand Prix 13th Warsaw International Medical Congress
for Young Scientists dla studentów SUM
Studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM: Magdalena
Latos i Piotr Biniszkiewicz, działający w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu oraz Katedrze i Oddziale Klinicznym
Kardiochirurgii,
Transplantologii,
Chirurgii
Naczyniowej
i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, zdobyli Grand Prix w sesji plenarnej oraz
I miejsce w sesji chorób zakaźnych podczas 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists odbywającego się
w dniach 11-14 maja br. Nagrodzona praca nosi tytuł: „Frequency
of Pneumocystis jiroveci pneumonia among lung transplant recipients - 3 years observations in Silesian Center for Heart Diseases
in Zabrze”.

Wyróżnienie dla studentek koła naukowego przy Zakładzie Seksuologii
Katedry Zdrowia Kobiety

Studentki: Inga Górniak i Katarzyna Cempa, działające w kole
naukowym przy Zakładzie Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety
Wydziału Nauk o Zdrowiu, otrzymały wyróżnienie za pracę
„O seksie – rozmowy małe i duże. Komunikacja między trzema
pokoleniami”, która została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej
Konferencji Kół Naukowych „Komunikacja wczoraj i dziś” 17 maja
br. w Tarnowie. Praca powstała pod opieką mgr Darii Jorg i mgr
Katarzyny Zborowskiej.

Wyróżnienia dla studentów z Koła Naukowego
przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu

Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu: Diana Ali, Agnieszka Dulska, Anna Czuchajewska,
Marta Gorczyca i Patrycja Gwinner zdobyli wyróżnienie podczas
25th International Medical Student's Conference, odbywającej
się w dniach 27-29 kwietnia br. w Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, za pracę pt.“The effect of duodeno-jejunal omega
switch (DJIOS) in combination with high fat diet and control diet
on GLP-1 and glucose dependent insulinotropic peptide levels in
SD rats”. Opiekunem pracy był dr n. biol. Tomasz Sawczyn.
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Studentka SUM finalistką konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy”
W olimpijskim stylu, po całodziennych zmaganiach egzaminacyjnych i w duchu
rywalizacji fair play zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Położna Przyszłości — Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”. Maria Sztafińska — studentka
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
znalazła się w pierwszej piątce finalistek konkursu.
Tytuł laureatki zdobyła Monika Jańska z Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział ponad 300 studentów położnictwa z 13 uczelni medycznych w Polsce. Celem nadrzędnym
przedsięwzięcia jest promocja zawodu położnej w Polsce.
Idea olimpiady od początku spotykała się z ciepłym przyjęciem najważniejszych instytucji reprezentujących profesję położnej, między innymi Polskiego
Towarzystwa Położnych (PTPoł) czy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
(NRPiP), która objęła konkurs honorowym patronatem.
Konkurs skierowany był do studentów I stopnia III roku położnictwa i miał
dwuetapowy charakter. W pierwszym etapie, który odbył się 27 marca br.
w 13 uczelniach medycznych jednocześnie, wyłoniono 14 laureatek (po jednej
z każdej uczelni, w tym we Wrocławiu ex aequo 2 uczestniczki). Drugi etap
składał się najpierw z części teoretycznej w formie testowej (60 pytań w 60
minut). Po teście wyłoniono 5 najlepszych studentek, które przeszły do ścisłego finału — egzaminu praktycznego.
Z dbałości o bezstronność i obiektywizm konkursu egzamin praktyczny odbywał się przed komisją składającą się z przedstawicieli uczelni
(wybranych losowo) i doświadczonych położnych Szpitala św. Zofii w Warszawie. Wśród zadań znalazły się m. in.: wywiad z pacjentką, przeprowadzenie tzw. badania KTG oraz symulowane zadanie z fantomem noworodka. Studentki miały wykazać się również kulturą osobistą, komunikacją interpersonalną oraz estetyką wyglądu.
Tytuł Położnej Przyszłości 2017 otrzymała Monika Jańska z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 miejsce zdobyła
Natalia Skupińska reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3 miejsce Kinga Gajewska również
z wrocławskiej uczelni. Finalistkami zostały Katarzyna Janecko z Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Maria Sztafińska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W tegorocznej I edycji olimpiady brały udział uczelnie medyczne z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, Warszawy i Wrocław.

Studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu nagrodzone za najlepsza pracę

W dniach 20-22 kwietnia odbyła się Jubileuszowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii
zajęciowej i kosmetologii” z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji
Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie.
Duży sukces odniosły studentki Studenckiego Koła Naukowego
przy Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
Wydziału Nauk o Zdrowiu: Ewelina Bartocha, Anna Górecka i Magdalena Szynal. Ich praca: Społeczne postrzeganie zawodu fizjoterapeuty” została uznana za najlepszą w sesji studentów i doktorantów. Opiekunem koła jest dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik.
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II miejsce dla studenta SUM za pracę „Zastosowanie metody TLC
w połączeniu z densytometrią w analizie eplerenonu”
Denis
Swolana,
członek
Studenckiego
Koła
Naukowego Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu został laureatem II Ogólnopolskiej
Konferencji "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie", która odbyła się
03.04.2017 r. w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu.
W kategorii prezentacje posterowe Pan Denis Swolana
zajął II miejsce za pracę „Zastosowanie metody TLC
w połączeniu z densytometrią w analizie eplerenonu”.
Opiekunem koła jest dr hab. Małgorzata Dołowy,
a kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej prof. dr
hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk.

Sukces Studenckiego Koła Naukowego przy Centrum Medycyny
Doświadczalnej
Studenci Studenckiego Koła Naukowego działającego
w Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach: Mateusz
Grabowski oraz Monika Mendel zdobyli I i II miejsce na VIII
Konferencji Studenckich Kół Naukowych "Wiosna Promocji
Zdrowia", która odbyła się w Krakowie 10 maja 2017 r.
I miejsce zostało przyznane za wygłoszenie referatu pt.:
"Ocena ilościowa bakterii z grupy coli w mikroflorze jelitowej
szczura linii Long Evans karmionego dietą ketogenną".
II miejsce otrzymał referat pt: "Pomiar nocycepcji u myszy
transgenicznych z wyłączoną ekspresją buforów wapniowych
- kalbindyny i parwalbuminy".

I miejsce dla studentki koła naukowego
Medigenet
Studentka V roku studiów na kierunku analityka medyczna: Justyna Kata, członkini
koła naukowego Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki
Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu, która uczestniczyła w dniu 13 maja 2017 roku w V Ogólnopolskiej
Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej, zdobyła
I nagrodę w sesji interdyscyplinarnej prezentując pracę pt. „Proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii T98G i U87MG z wyciszonym
genem miR210 eksponowanych na działanie gallusanu epigallokatechiny”.
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Sukces studentów fizjoterapii
Studenci kierunku fizjoterapia działający w kole
naukowym przy Zakładzie Seksuologii Katedry
Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu: Dominika
Kamińska i Tomasz Jurys, zdobyli I miejsce na Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
"Nowoczesne strategie ochrony i promocji zdrowia"
zorganizowanej przez Podhalańską Państwową
Wyższa Szkołę Zawodową w Nowym Targu, za pracę
pt. „Aktywność seksualna kobiet, a poziom podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania układu
rozrodczego kobiet i mężczyzn — możliwe
konsekwencje podczas wizyty w gabinecie lekarza i
fizjoterapeuty”. Praca powstała pod opieką mgr Darii
Jorg i mgr Katarzyny Zborowskiej.

Dzień Otwarty Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu

5 kwietnia 2017 r. odbył się Dzień Otwarty Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych ze
Śląska, Zagłębia i Krakowa.
Uczestników przywitał Dziekan prof. dr hab. n. med. Maciej
Misiołek, po czym dr hab. Marek Kucharzewski wygłosił wykład
pt.: „Leczenie ran na przestrzeni wieków”.
Następnie studenci III roku oprowadzili przyszłych studentów po
zakładach teoretycznych, gdzie omówiono nauczanie poszczególnych przedmiotów oraz pokazano aparaturę badawczą.
Zwiedzający mieli także możliwość zapoznania się z Klinikami:
Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,
Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca
Neurologii
III Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii
Urologii
Chirurgii Klatki Piersiowej
Okulistyki
Chorób Zakaźnych
oraz Katedrami i Zakładami Stomatologicznymi:
Katedrą Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji
Katedrą Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Katedrą i Zakładem Stomatologii Wieku Rozwojowego
Zakładem Materiałoznawstwa Stomatologicznego
Zakładem Protetyki Stomatologicznej
Zwiedzający mogli się nauczyć mierzyć ciśnienie krwi, wyczuwać
guzki piersi na fantomach, mieli także możliwość zbadania sobie
wzroku oraz wykonania USG jamy brzusznej.
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Śląskie Centrum Chorób Serca i Górnośląskie Centrum Medyczne
najlepsze w Polsce
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym posadowione są jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii;
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii
Dziecięcej; Oddział Kliniczny Kardiologii; Katedra i Oddział
Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; Oddział Kliniczny Kardioanestezji
i Intensywnej Terapii; Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych — znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii szpitali kardiochirurgicznych i kardiologicznych tygodnika "Wprost”.
„Zajęliśmy to zaszczytne miejsce dzięki ciężkiej, wymagającej, ofiarnej pracy wszystkich. Gdyby nie Zespół, który razem tworzymy, na
wszystkich szczeblach, ten sukces nie byłby możliwy” – mówi kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca — prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.
Drugim najlepszym szpitalem kardiochirurgicznym uznano SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca.
Szpital uzyskał też I miejsce w angioplastyce w ostrych zespołach wieńcowych, I miejsce w implantacji stymulatorów serca i III miejsce w kardiologii Inwazyjnej.
Z kolei Śląskie Centrum Chorób Serca jest na I miejscu w kategorii wykonanych przeszczepów, angioplastyce, kardiologii inwazyjnej
i implantacji kardiowerterów-defibrylatorów.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zwycięzcą „Rankingu szpitali
publicznych 2017”
SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła
II zajęło I miejsce w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ
powyżej 70 mln zł w „Rankingu szpitali publicznych
2017”, w którym oceniono placówki medyczne pod kątem
efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki
kontraktu z NFZ.
Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki podzielono na trzy
grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ:
do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln
zł.
„Zwycięstwo Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Pawła II w Katowicach było prawdziwą sensacją tegorocznego rankingu. Okazało się, że szpitale dziecięce mogą
być zarządzane sprawnie i przynosić zysk”. - piszą autorzy
zestawienia.
W rankingu znalazły się także dwa inne szpitale kliniczne SUM — 7. miejsce zajął SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca, na 22. miejscu uplasował się SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.
Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest spółka Magellan. Weryfikacji danych finansowych zawartych w Rankingu Szpitali
Publicznych 2017 dokonała firma doradcza Deloitte. Ranking został opublikowany w „Rzeczpospolitej” 13 kwietnia br.
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IX Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych

Tegoroczna IX Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych odbyła się w dniach 5-7 kwietnia .
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będący jej organizatorem jak zwykle poczynił starania, aby Konferencja, oprócz jej niewątpliwych walorów integracyjnych sprzyjających wymianie doświadczeń i omówieniu kwestii istotnych dla funkcjonowania podmiotów leczniczych, umożliwiała
również spotkanie z przedstawicielami instytucji będących autorami już wprowadzonych, bądź zapowiadanych zmian w sferze ochrony zdrowia.
W tym roku udział w Konferencji wzięli:
Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia Pan Jakub Adamski, Dyrektor ŚOW NFZ Pan Jerzy Szafranowicz oraz
jego Zastępca ds. Ekonomiczno-Finansowych Pani Ewa Kabza, Przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji — Kierownik
Działu Statystyki i Analiz Pani Aleksandra Świderska, Kierownik Działu Współpracy Ze Świadczeniodawcami Pani Anna Chodacka oraz Audytor Wewnętrzny Pani Wioletta Baran.
Dzięki zaproszonym gościom możliwe było omówienie i wyjaśnienie kwestii: polityki inwestycyjnej Szpitali Klinicznych, z uwzględnieniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych, zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych dot. tzw. „sieci szpitali” oraz współpracy z AOTMiT w zakresie ustalenia wyceny procedur medycznych.
Dodatkowo, Administrator Bezpieczeństwa Informacji SUM Pan Marcin Aptekorz przybliżył zebranym zagadnienia związane z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych.
/mgr Zofia Huczek, koordynator Działu ds. Ochrony Zdrowia/

Spotkanie audytorów szkół wyższych
11.04.2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był gospodarzem ogólnopolskiego spotkania szkoleniowego audytorów wewnętrznych szkół wyższych. W trakcie obrad wybrano także nowe władze Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych na kadencję
2017-2020. Większością głosów do Zarządu Stowarzyszenia zostali
wybrani audytorzy wewnętrzni SUM: Pani dr n. o zdrowiu Justynie
Misiak Kierownikowi Działu Kontroli i Audytu powierzono funkcję
Przewodniczącej Stowarzyszenia, a Pani mgr Ewelina Polis Zastępca
Kierownika Działu Kontroli i Audytu została członkiem zarządu.
Stowarzyszenie powołane w 2004 roku zrzesza audytorów zajmujących
się problematyką audytu wewnętrznego w szkołach wyższych oraz instytucjach naukowych. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności
w dziedzinie audytu wewnętrznego i popieranie jego rozwoju w szkołach wyższych oraz instytucjach naukowych. Organizacja od lat reprezentuje interesy audytorów wewnętrznych szkół wyższych wobec organów
państwowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz władz szkół wyższych, instytucji naukowych, badawczonaukowych bądź badawczo-rozwojowych.

Posiedzenie KRAUM 31 marca 2017 r.
W dniu 31 marca 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez Pana prof. dra hab. n. med. Marcina Gruchałę
JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W spotkaniu oprócz Rektorów wszystkich Uczelni Medycznych i Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego udział wzięli przedstawiciele Resortów zdrowia
i nauki:



dr n. med. Marek Tomabarkiewicz Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia,



prof. dr hab. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,



Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,

W posiedzeniu udział także wzięli:



przedstawiciele Władz Rektorskich GUMed,



dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUM Przewodnicząca Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich,



prof. dr hab. Leszek Domański Wiceprzewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich,



prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący KRAUM w kadencji 2012-2016



prof. dr hab. Paweł Górski Zastępca Przewodniczącego KRAUM w kadencji 2012-2016.

Istotnym punktem porządku obrad była kwestia powołania nowego Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości
Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL). Uchwałą Nr 20/2017 KRAUM powołała do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. Janusza
Morysia z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zastąpił na tym stanowisku prof. dra hab. Leszka Pączka z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Do składu ww. gremium powołani zostali również: w miejsce prof. dr hab. Janusza Morysia Pan prof. dr
hab. Michał Żmijewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz przedstawiciel studentów Michał Cebulski (Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu).
W związku z kluczową rolą szpitali klinicznych w polskim systemie ochrony zdrowia, ponownie powrócono do zagadnienia konieczności opracowania odrębnych uregulowań dedykowanych wyłącznie tym jednostkom. W tym celu powołano Zespół KRAUM ds. przygotowania założeń do ustawy o szpitalach klinicznych w składzie:



dr hab. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw. — Przewodnicząca (Prorektor ds. klinicznych GUM)

oraz członkowie:



dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk (Stanowisko ds. Nadzoru Założycielskiego GUM),



dr n. med. Krzysztof Chlebus (Pełnomocnik Rektora ds. innowacji i transferu wiedzy).

W trakcie posiedzenie miało miejsce również rozstrzygnięcie corocznego Konkursu SAMO-RZĄDŹ, którego organizatorem jest Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2017 roku spośród 9 przedstawionych
projektów w 3 kategoriach:
w Kategorii: wydarzenie kulturalne nagrodzono następujące projekty studenckie:



Travel addicts: złap bakcyla – Gdański Uniwersytet Medyczny – I nagroda,



Bal podchorążego – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wyróżnienie,

w kategorii: inicjatywa społeczna (działania na rzecz społeczności akademickiej) nagrodzono następujące projekty studenckie:
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Regaty – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – I nagroda,



UMED na językach – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wyróżnienie,

Posiedzenie KRAUM 31 marca 2017 r. cd.
w kategorii: akcja promująca zdrowie nagrodzono następujące projekty studenckie:




Rowerowy WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny – I nagroda,
Dzień dobry, uśmiech do kontroli – Gdański Uniwersytet Medyczny – wyróżnienie.

W trakcie dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członkowie KRAUM
podnieśli poniższe zagadnienia:
Rola i miejsce uczelni medycznych w polskiej oraz światowej nauce — podkreślono, że uczelnie medyczne dysponują najwyższym
potencjałem naukowym wśród wszystkich uczelni w kraju oraz są liderem w zakresie umiędzynarodowienia studiów. Z tychże względów KRAUM zwrócił się o uwzględnienie w przygotowywanej reformie nauki unikatowej pozycji jednoprofilowych uczelni medycznych jako uczelni badawczych.
Wygaszanie kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego — Członkowie KRAUM poparli zasadność wygaszania kształcenia
w zawodzie technika farmaceutycznego wyrażoną w § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.08.2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rektorzy opowiedzieli się za dochowaniem ww. zapisu, zgodnie z którym od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się
rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej, w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny.
Wprowadzenie w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i odbywania specjalizacji z obszaru diagnostyki laboratoryjnej/medycyny laboratoryjnej (w zakresie: mikrobiologii, toksykologii oraz embriologii klinicznej) przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Podkreślono, iż możliwość specjalizacji w przedmiotowych
dziedzinach, powinna być zachowana wyłącznie dla osób wykonujących zawód medyczny tj. lekarza i diagnosty laboratoryjnego.
Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w którym wskazano tylko jednego przedstawiciela uczelni medycznych. KRAUM wyraziła
stanowisko, że z uwagi na fakt, iż przyszli diagności laboratoryjni kształceni są we wszystkich uczelniach medycznych w kraju, niezbędne jest ujęcie przedstawicieli tych jednostek w pracach Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o
diagnostyce laboratoryjnej.
W powyższych sprawach podjęto właściwe Uchwały, które skierowano odpowiednio do Ministra Zdrowia,
i Szkolnictwa Wyższego a także Ministra Edukacji Narodowej.

Ministra Nauki

Spotkanie RKRUA z Panem Wicepremierem Jarosławem Gowinem
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10 maja br. odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji
Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), której przewodniczy
prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z Panem Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie to miało miejsce w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.
W spotkaniu udział wzięli Rektorzy i Prorektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego oraz Prezes Oddziału Polskiej
Akademii Nauk w Katowicach, Dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz
Kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w
Katowicach.
Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił uczestnikom spotkania aktualny stan prac nad
projektem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
odpowiadał na pytania Rektorów.
[Foto: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”]
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Spotkanie Prorektorów śląskich uczelni
W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Rektoracie Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie Prorektorów
czterech śląskich uczelni, dotyczące utworzenia środowiskowych
studiów doktoranckich, realizujących kształcenie interdyscyplinarne w zakresie więcej niż jednego obszaru wiedzy oraz prowadzonych przez więcej niż jedną jednostkę naukową.
W spotkaniu uczestniczyli — prof. dr hab. Ryszard Koziołek —
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, prof. dr hab. Sławomir Smyczek — Prorektor ds.
Edukacji i Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, dr hab. inż. Tomasz Trawiński — Prorektor ds.
Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab.
n. farm. Stanisław Boryczka — Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Zebranie otworzył JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę utworzenia tego
typu studiów. Przystąpiono do prac nad przygotowaniem
stosownego porozumienia.

II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne
21 kwietnia br. odbyło się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne, które tym razem poświęcono „Urazom kończyny górnej – od A do
Z”.
Organizatorem merytorycznym była Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad tym wydarzeniem
objęli: Wojewoda Śląski — Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego — Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice — Marcin Krupa, Rektor SUM — prof. Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach — Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor
SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca
— Klaudia Rogowska. Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne
autorytety w tej dziedzinie, m.in. profesorów: Sergeya Vasilievicha
Sergeeva z Moskwy, Goetza Roedera z Ulm, Wojciecha Marczyńskiego
i Stanisława Pomianowskiego z Warszawy, Jana Blachę z Lublina,
Mariusza Bonczara z Krakowa, Leszka Romanowskiego z Poznania
i Sławomira Snelę z Rzeszowa.
Wielu wykładowców z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju, w tym 7 asystentów z GCM SUM, przedstawiło swoje
doświadczenia, dokonania i wyniki leczenia urazów obręczy barkowej, stawu łokciowego i ręki, często z zastosowaniem nowatorskich
i niekonwencjonalnych metod. Rzeczowe i konstruktywne dyskusje po każdej z Sesji wykazały jak ważne są to problemy i jak bardzo
potrzebna była możliwość stworzenia takiego forum wymiany poglądów. Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów, nie tylko województwa śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek. Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych Seniorów, m.in. dr Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Marka Łagodzińskiego, Wiesława Maronia, Adama Materny, Jerzego Nowickiego, Adama Śliwińskiego i Henryka Wojtaszka. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do wypracowania i ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego, zgodnie z najnowszymi wytycznymi światowymi oraz własnymi zasobami wiedzy tematycznej.
/prof. dr hab. n. med. Damian Kusz/
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Promocja Doktorska w Zabrzu
21 kwietnia 2017 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się
uroczystość wręczenia 7 dyplomów doktorom habilitowanym
oraz 43 dyplomów doktorom nauk medycznych, potwierdzających uzyskanie w 2016 r. stopni naukowych na Wydziale
Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dziekan Wydziału prof. dr hab.. n. med. Maciej Misiołek wręczył
5 doktorom listy gratulacyjne za wyróżnione rozprawy
doktorskie.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrza Katarzyna Dzióba, Dyrektor Biura Śląskiej
Izby Lekarskiej mgr Renata Wrońska, Władze Wydziału oraz
bliscy i rodziny promowanych.

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyło się uroczyste Dyplomatorium połączone z wręczeniem Prawa Wykonywania
Zawodu absolwentom kierunku farmacja.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka — Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach, dr Piotr Brukiewicz — Prezes Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej, mgr Andrzej Bednarz, mgr Krzysztof Majka i mgr Zdzisław
Gawroński — Wiceprezesi Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Beata
Konieczny, mgr inż. Lech Wróblewski i mgr Włodzimierz Wdowski —
przedstawiciele Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Magdalena Baścik — Prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pani Małgorzata Ziółkowska
— Dyrektor Oddziału INTER Katowice, Władze Wydziału, nauczyciele
akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.
Gratulacje z okazji ukończenia studiów i życzenia dalszych sukcesów
złożyła absolwentom Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab.
n. med. Krystyna Olczyk, następnie głos zabrali: prof. dr. hab. n. farm.
Stanisław Boryczka, dr. Piotr Brukiewicz oraz mgr Magdalena Baścik, Opiekun Młodej Farmacji Sosnowiec — dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, a także
przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
Po złożeniu uroczystego ślubowania absolwenci otrzymali dyplomy
ukończenia studiów oraz Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty.
Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. n. farm. Ewy Oziminy
Kamińskiej z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii pt.
„Acetylowane sacharydy – efektywne stabilizatory amorficznych substancji aktywnych”.
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Od przedszkola do seniora—II edycja

Ruszyła druga edycja programu Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Od przedszkola do seniora”.
Od maja mieszkańcy Katowic znów mogą bezpłatnie korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę
wykładowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy udziale studentów uczelni.
Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe dla rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz osób niepełnosprawnych — kluczem do sukcesu
projektu jest szeroka oferta form aktywności skierowana do wszystkich grup wiekowych.
Wśród zajęć ruchowych po raz pierwszy znajdzie się speed ball — ćwiczenia skierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn, stanowiące kombinację elementów sztuk walki, ćwiczeń funkcjonalnych i choreografii.
W ramach edukacji przedporodowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomił szkołę rodzenia, gdzie przyszłe mamy mogą zdobyć
wiedzę na temat procesów zachodzących podczas ciąży, porodu i połogu. Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach to przede wszystkim
możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w czasie porodu, a także zwiększenie aktywności fizycznej
całej rodziny. Po porodzie kobiety będą mogły kontynuować zajęcia w ramach ćwiczeń „aktywna mama”, które pomagają powrócić do formy
sprzed ciąży.
Dla najmłodszych przewidziano bogatą ofertę zajęć ruchowych m.in. gimnastykę ogólnorozwojową z elementami boksu, street dance show czy
„kreatywne tańcowanie”. Nie zabraknie również zajęć, do których zaproszone zostaną całe rodziny. Szeroki wybór zajęć fitness, takich jak m.in.
joga z elementami foam rollingu czy pilates core wellness, uzupełnią zajęcia, które mają wspomóc rodziców w procesie wychowania dziecka
i dostarczyć propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego.
Z myślą o osobach niepełnosprawnych przygotowano zajęcia taneczne. Pozwolą one na rozwój komunikacji społecznej poprzez integrację ludzi
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w tańcu. Uczestnicy tego projektu mają możliwość poznania nowej aktywności ruchowej wpływającej
korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną.
Seniorom zaoferowano zajęcia nordic walking. To forma aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego i w prawie każdych
warunkach.
Nowością tegorocznej edycji są wykłady przeprowadzane w przedszkolach i szkołach. Tematyka zajęć obejmuje ABC zdrowego stylu życia oraz
zapobieganie wadom postawy u dzieci. Dla młodzieży przewidziano zajęcia z profilaktyki uzależnień behawioralnych - uzależnienia od komputera, telefonu komórkowego, itp.
„Podstawowym celem programu „Od przedszkola do seniora” jest zwiększanie świadomości w zakresie prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza poprzez aktywność fizyczną a także wzrost poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i jego ochronę – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – doświadczenia pierwszej edycji programu pokazują, że coraz więcej osób rozumie, że ich zdrowie zależy w dużej mierze od nich samych”.
Program „Od przedszkola do seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Katowice. Zajęcia skierowane do osób zamieszkałych
w Katowicach odbywać się będą do listopada. Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej projektu: odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl

Mecz przeciwko rasizmowi
19 maja 2017 r. na boisku przy ul. Medyków 27 w KatowicachLigocie rozegrany został mecz piłkarski „Graj przeciwko
rasizmowi”.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn złożonych z polsko- i anglojęzycznych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
„Organizujemy to wydarzenie, by pokazać jedność polskich
i zagranicznych studentów. Piłka nożna od zawsze łączy ludzi,
Zdj. BP Tomasz
Żak że to najlepszy sposób, by pokazać nasz
dlatego
uznaliśmy,
sprzeciw wobec rasizmu i nietolerancji” – tłumaczy Yasser Faraj
– student SUM i jeden z organizatorów imprezy.
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Noc Muzeów w Bibliotece SUM
W tym roku podczas Nocy Muzeów Bibliotekę odwiedziło ponad
pół tysiąca osób. Przybywających w holu budynku witał „Oskar”,
z którym chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Atlas anatomii jak co roku największym zainteresowaniem
cieszył się ze strony najmłodszych odwiedzających. Dzieci
z zaciekawieniem oglądały wnętrze ludzkiego ciała
w technologii 3D.

Złożenie modelu czaszki składającego się z 22 elementów stanowiło nie lada
wyzwanie, jednakże wielu zdecydowało się je podjąć. Równie chętnie oglądane
były pozostałe modele anatomiczne.

Wielu najmłodszych wzięło udział w warsztatach rękodzieła; mogli wykonać zakładki do
książek, notatniki na złote myśli oraz prace według własnych pomysłów.
O północy odprawiono gusła i czary, w trakcie których „wiejska babka” zamawiała i zaklinała choroby zgłaszających się do niej „pacjentów”.

W trakcie zwiedzania budynku Biblioteki SUM można było
zapoznać się z interesującą historią gmachu, a także zajrzeć w miejsca niedostępne na co dzień. Niektórzy zwiedzający stali się naszymi stałymi bywalcami, ponieważ już
po raz kolejny korzystali z zorganizowanej przez nas wycieczki.

Podczas wykładów naukowcy z naszej Uczelni w przystępny sposób poruszyli wiele
interesujących tematów. Wystawy przygotowane przez Bibliotekę SUM we współpracy ze środowiskiem akademickim dostarczyły zwiedzającym wielu cennych wiadomości, a zaprezentowane produkty lecznicze z okresu przedwojennego pokazały początki przemysłu farmaceutycznego.
Zdjęcia: Dorota Paruzel
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II Śląskie Debaty Samorządowe
„Wizerunek lekarzy widziany z wielu perspektyw” to temat wiodący II
Śląskich
Debat
Samorządowych, które
odbyły
się w
Wiśle
w dniach 19-21 maja 2017 r.
Gościem honorowym debat był Kawaler Orderu Orła Białego prof. Mieczysław Chorąży , doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach — wspaniały uczony, prawy człowiek, wielki humanista
i społecznik.
Gośćmi debat byli także: dr hab. Damian Czyżewski — Prorektor ds. Klinicznych SUM w Katowicach, prof. Andrzej Kowalczyk — Rektor Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, prof. Grzegorz Opala — profesor honorowy SUM,
Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, prof. Marek Rudnicki
— b. wieloletni Prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon — Dziekan ds. studenckich Wydziału
Nauk Społecznych UŚ, a także delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej z Prezesem NRL dr Maciejem Hamankiewiczem.
Uczestnikami Debat, obok Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczących
Okręgowych Sadów Lekarskich, było ponad 200 przedstawicieli różnych
organów samorządu lekarskiego z całej Polski.

Źródło: www.izba-lekarska.org.pl

„Śląskie Spotkania Położniczo - Ginekologiczne”
6-8 kwietnia br. odbyły się „Śląskie Spotkania PołożniczoGinekologiczne”, w których wzięła udział Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta.
Motywem przewodnim Konferencji była prezentacja zasad
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w najbardziej
kłopotliwych
przypadkach
schorzeń
ginekologiczno–
położniczych.
Oprócz sesji naukowych zaplanowano organizację warsztatów,
w czasie których przekazano uczestnikom praktyczną wiedzę
w
istotnych
dziedzinach
działalności
diagnostycznoterapeutycznej. Przedstawiono możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii medycznych, w tym noża plazmowego w terapii trudno dostępnych, rozległych zmian endometrialnych zlokalizowanych w obrębie miednicy mniejszej
i w jamie brzusznej.
Warsztaty ultrasonograficzne przeprowadzone zostały przez najwybitniejszych specjalistów, którzy zaprezentowali współczesne
możliwości diagnostyki obrazowej i badań dopplerowskich w przypadkach położniczych i ginekologicznych. Przedstawiono standardy badania ultrasonograficznego w poszczególnych trymestrach ciąży, podstawy echokardiografii płodowej, znaczenie badań dopplerowskich w współczesnym położnictwie i ginekologii oraz zasady obrazowania usg w przypadkach diagnostyki niepłodności.

“Perspektywa społeczna leczenia i kosztów chorób nowotworowych
krwi”
W związku z tegorocznymi obchodami World Blood Cancer Day / Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi, który przypada
na dzień 28 maja, Fundacja DKMS zorganizowała konferencję pod tytułem „Perspektywa społeczna leczenia i kosztów chorób
nowotworowych krwi”, która odbyła się 25 maja br. w Warszawie.
Podczas wydarzenia przedstawiono perspektywę choroby onkologicznej krwi widzianą oczami pacjentów. Zanalizowano
również koszty pośrednie nowotworów krwi, które powinny stanowić jeden z czynników oceny programów zdrowotnych
i technologii medycznych.
W konferencji wzięli dział przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych, m in. Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n.
med. Tomasz Szczepański, przedstawiciele administracji rządowej, fundacje wspierające Pacjentów cierpiących na nowotwory
krwi, Pacjenci po przeszczepach oraz realni Dawcy zarejestrowani w bazie Dawców DKMS.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
"Innowacje w Okulistyce"
26-27 maja br. w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacje
w Okulistyce" zorganizowana przez Klinikę Okulistyki i Katedrę Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, pod patronatem honorowym JM Rektora SUM prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
Władze Uczelni reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Podczas spotkania przedstawiono najnowsze, innowacyjne osiągnięcia współczesnej światowej okulistyki w tym:
- Innowacje w diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki
- Innowacje w chirurgii zaćmy
- Innowacje w chirurgii witreoretinalnej
- Innowacje w chirurgii refrakcyjnej rogówkowej i wewnątrzgałkowej
- Innowacje w leczeniu starczowzroczności
- Innowacje w diagnostyce obrazowej
- Innowacje w leczeniu farmakologicznym schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka

XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
11-13 maja br. odbyła się XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, w której wziął udział Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Tematem przewodnim Konferencji były „Wrodzone i genetycznie uwarunkowane choroby nerek u dzieci”. Program
Konferencji tradycyjnie oparty o wykłady wybitnych autorytetów został wzbogacony licznymi warsztatami oraz
panelami dyskusyjnymi. Konferencja była okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, doświadczeniami klinicznymi, z możliwością wymiany poglądów na nurtujące problemy kliniczne.

Spotkanie w Okręgowej
Izbie lekarskiej
26 kwietnia w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach odbyło się spotkanie z lekarzami,
którzy w sesji jesiennej 2016 r. uzyskali tytuł
specjalisty. W spotkaniu uczestniczył dr hab. n.
med. Damian Czyżewski — Prorektor ds. Klinicznych SUM.

Posiedzenia Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego
21 kwietnia i 24 maja br. odbyły się posiedzenia Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w którym
udział wziął Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański — członek Zarządu PTP.

Posiedzenie ekspertów NCN
Oceny wniosków składanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki dokonują eksperci będący członkami
Zespołów Ekspertów (ZE), przy pomocy ekspertów zewnętrznych. Jedno z takich posiedzeń Zespołu Ekspertów NCN,
w którym brał udział prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański — Prorektor ds. Nauki SUM, odbyło się w Krakowie
25 maja br.
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ODESZLI OD NAS

prof. Jerzy Vetulani
Urodził się w 1936 r. w Krakowie.
Był psychofarmakologiem, neurobiologiem, biochemikiem, profesorem
nauk przyrodniczych i członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej
Akademii Umiejętności.
Był autorem kilkuset prac badawczych, w tym współtwórcą hipotezy beta
down-regulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również tytuły doktora honoris
causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Był członkiem honorowym Indian Academy of Neurosciences i Oxford
Neurological Society.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. zmarła
prof. dr hab. n. med. Danuta Rożniecka-Rościszewska
emerytowany Kierownik II Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
wybitny uczony uznany w kraju i za granicą, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni
i regionu w zakresie mikrobiologii i neurologii.
Była między innymi członkiem Komisji do Badań nad Padaczką Komitetu Nauk
Neurologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Oddziału Międzynarodowej Ligi
Przeciwpadaczkowej,
a także zespołu oceniającego prace programów resortowych
w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie.
W uznaniu zasług uhonorowana została m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL oraz Orderem Honorowym „Laur 50-lecia
ŚAM”.
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Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie termomodernizacji obiektów
Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie”
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn.
„Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Nr umowy: POIS.01.03.01-00-0148/16-00
Wsparcie w konkursie otrzymały projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną, co pozwoli na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne gospodarowanie zasobami oraz realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacją niskiej
emisji.
Do końca 2019 roku w projekcie planuje się przeprowadzenie prac budowlanych w obiektach Zakładów Teorii Medycyny polegających na robotach dociepleniowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c.o. Dodatkowo planuje się montaż systemu wentylacji mechanicznej oraz kolektorów słonecznych, a także przeprowadzenie audytów energetycznych.
Wartość projektu: 23 350 938,97 zł, w tym dofinansowanie z programu UE: 10 268 789,49 zł. Pozostała kwota pochodzi ze
środków własnych uczelni.

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

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

