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Komórki macierzyste ratują wzrok – unikalne zabiegi w Oddziale
Klinicznym Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Specjaliści z Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, przeprowadzili pierwsze w Polsce przeszczepy
komórek macierzystych nabłonka rogówki u pacjentów z uszkodzoną powierzchnią oka po oparzeniu wapnem gaszonym, czyli wodorowęglanem
wapnia — jednym z najczęściej spotykanych środków chemicznych uszkadzających powierzchnię oka.
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, w którym znajduje się Oddział,
to jedyne takie miejsce w Polsce i Europie Wschodniej, gdzie udostępniono pacjentom okulistycznym najnowszą terapię komórkami macierzystymi.
Pierwsze przeszczepy hodowanego nabłonka potwierdziły wysoką skuteczność tej metody: u pacjentów z wyjściową ostrością wzroku na poziomie 10% (co odpowiada niewyraźnemu widzeniu największego znaku na
tablicy testowej wykorzystywanej przy badaniu wzroku), po przeszczepieniu hodowanego nabłonka rogówki ostrość widzenia zwiększyła się nawet
do 50-70% wartości wyjściowej.
Główne etapy procedury terapeutycznej obejmują: skrupulatną kwalifikację pacjentów — kandydatów do udziału w terapii,
pobranie materiału ze zdrowego oka, przeprowadzenie hodowli (Holoclar) w ośrodku referencyjnym w Modenie we Włoszech,
a następnie przeszczep w miejsce zniszczonej tkanki.
Pierwsze efekty zabiegu widać już po czterech dniach, a ostateczny efekt jest możliwy do oceny po miesiącu. Ocenie po zabiegu
poddaje się takie parametry jak: ciągłość nabłonka, stopień unaczynienia rogówki, parametry charakteryzujące nasilenie
objawów niewydolności rąbka rogówki z analizą jakości życia, ostateczną ostrość wzroku oraz bezpieczeństwo całej procedury
dla pacjenta. Zaletą terapii, w razie pierwotnego niepowodzenia, pozostaje możliwość wykonania drugiego przeszczepienia
w jednym ciągu terapeutycznym.
Obecnie nadal trwa rekrutacja do zabiegu pacjentów po oparzeniach powierzchni oka z co najmniej dwoma kwadrantami
rogówki zajętymi przez łuszczkę spojówkową powodującymi zaburzenia widzenia i dyskomfort. Grupa badanych pacjentów
sięgnęła już liczby siedmiu. W niej znajduje się także pierwsze dziecko zakwalifikowane do leczenia tą metodą. Niedawno
dr Dariusz Dobrowolski z Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dokonał pierwszego na świecie pobrania komórek macierzystych nabłonka
rogówki u dziecka, a za ok. cztery miesiące wykona pierwszy przeszczep hodowanego nabłonka rogówki u tak młodego pacjenta.
Oddział Kliniczny Okulistyki od 2015 roku jest miejscem, w którym realizowany jest międzynarodowy projekt Holocore. Jest on
owocem siedmioletnich starań o uzyskanie zgody Komisji Europejskiej i rejestrację nowego produktu na rynku europejskim
o nazwie Holoclar.
Holoclar to produkt ATMP, czyli tzw. zaawansowanej terapii medycznej, stosowany w leczeniu niewydolności komórek macierzystych nabłonka rogówki poprzez zastosowanie hodowanego, autologicznego nabłonka rogówki zawierającego komórki
macierzyste.
Zespół kierowany przez prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgałę planuje w pierwszej fazie badania wykonanie 10 przeszczepień
u dorosłych oraz 2 u dzieci. Oddział już obecnie jest liderem w gronie uczestników projektu Holocore z dwoma wykonanymi
przeszczepieniami i pięcioma pacjentami, których materiał z biopsji jest w fazie hodowli. Możliwość uczestnictwa tym projekcie
jest związany z 17-letnią pracą badawczą nad komórkami macierzystymi nabłonka rogówki. Liczne publikacje naukowe i uzyskiwane stopnie naukowe z tej tematyki przyczyniły się do dostrzeżenia polskiego wkładu w tę dziedzinę nauki.

Posiedzenie KRAUM 7-8 czerwca 2017
W dniach 07-08 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się
kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zorganizowane przez
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W spotkaniu uczestniczył Pan Jarosław Gowin Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który
wraz z Panem prof. Łukaszem Szumowskim Podsekretarzem Stanu w ww. Resorcie, przedstawił główne kierunki i założenia zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Podkreślił, że nowa ustawa przede wszystkim będzie
miała znacznie szerszy zakres regulacji, obejmować
będzie zakres przedmiotowy obecnego prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich. Nowa ustawa będzie zakreślać jedynie ramy prawne funkcjonowania szkół wyższych, pozostawiając szczegółowe normowanie statutom uczelni w ramach posiadanej przez nie autonomii. Pan Minister zapowiedział, że resort zamierza zdecydowanie wzmocnić pozycję Rektora zmniejszając rolę
i zmieniając misję ciał kolegialnych. W tej kwestii prowadzone są jeszcze rozmowy, zarówno wewnątrz ministerialne, jak i w środowisku.
W toku dyskusji Rektorzy uczelni medycznych zwrócili uwagę na specyfikę kształcenia w uczelniach medycznych, wymagającą indywidualnego podejścia do tego typu uczelni. Wskazano na wiodącą rolę uczelni medycznych w kształceniu kadr medycznych oraz w umiędzynarodowieniu nauczania.
Ministerstwo Zdrowia reprezentował Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Katarzyna
Chmielewska Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Omówiono planowane zmiany legislacyjne dotyczące obszaru
ochrony zdrowia.
Zastępca Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił raport o stanie przygotowań do podtrzymania akredytacji przyznawanej przez the National Committee on Foreign Educational and Accreditation US Department of Education (NCFMEA) studiom na kierunku lekarskim prowadzonym w polskich uniwersytetach medycznych.
Grono KRAUM uległo poszerzeniu o kolejną uczelnię. W związku z wnioskiem Prorektora ds. medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który nabył uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarskim, KRAUM podjęła uchwałę w sprawie nadania
ww. Uniwersytetowi z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu statusu członka stowarzyszonego KRAUM.
Kierując się ideami tolerancji, demokracji i postępu, w geście solidarności wobec ludzi uciekających przed wojną i prześladowaniami
KRAUM poparła Uchwałę Senatu nr 40/2017 z dnia 29.05.2017 r. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie sytuacji uchodźców w Europie.

Park Śląski pod opieką najważniejszych uczelni metropolii
Rektorzy publicznych uczelni wyższych regionu będą doradzać
władzom „ogrodu metropolii”. 23 czerwca podpisano porozumienie powołujące Radę Naukową Parku Śląskiego.
W działania związane z rewitalizacją największego parku miejskiego w Polsce włączy się środowisko naukowe metropolii. W skład
Rady Naukowej Parku Śląskiego weszli rektorzy: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu
Śląskiego.
Współpraca z rektorami z pewnością ułatwi nam działania związane z modernizacją Parku. Wyzwania takie, jak organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego czy nadanie nowych funkcji zmodernizowanym przestrzeniom i obiektom pod kątem preferencji
użytkowników, wymagają wsparcia ekspertów. Zyskaliśmy sojuszników, bez których proces przywracania Parkowi blasku byłby dużo
trudniejszy – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa
Śląskiego.
Rada Naukowa będzie korzystać w pełni z efektów pracy Konwentu ds. Parku Śląskiego, którego kompetencje przejmą teraz
rektorzy. Powołanie i praca Konwentu przyczyniły się do jeszcze większego zaangażowania w Park wielu środowisk oraz stworzenia
„Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego” — dokumentu ramowo opisującego wyzwania stojące przed Parkiem.
Aktualnie konieczna jest praca nad szczegółami zawartych w nim projektów. Udział interdyscyplinarnego zespołu naukowego
będzie tutaj niezwykle istotny. „Plan wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego” jest zarysem najpilniejszych potrzeb,
których ostateczny kształt i szczegółowy zakres stworzony zostanie właśnie w toku rozmów m.in. ze środowiskiem naukowym.
W pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Parku Śląskiego w imieniu Rektora SUM prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego wziął udział prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka — Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM. Stałym
przedstawicielem SUM w Radzie jest Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
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Prof. Jerzy Jochem członkiem Zarządu European Histamine Research Society
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem, kierownik Katedry
i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, został ponownie
wybrany na funkcję członka Zarządu Głównego —
skarbnika European Histamine Research Society na
kadencję 2017-2020, podczas odbywającego się
w dniach 10-14 maja br. w Amsterdamie Joint Meeting
of the European and Japanese Histamine Research
Societies.

Prof. Ewa Mrukwa-Kominek honorowym
członkiem Bułgarskiego Związku Okulistów
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik
Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM została honorowym członkiem Bułgarskiego
Związku Okulistów.
Dyplom honorowego członkostwa został wręczony
podczas odbywającej się 18-21 maja br. konferencji
w Sofii.

Kolejny sukces studentów koła naukowego Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu
Studenci koła naukowego Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odnieśli kolejne sukcesy naukowe:
31.03.2017 r. praca pod tytułem „Sexual education in Poland. Is it
effective?” autorstwa: Macieja Gaździka, Igi Florczyk, Macieja Bugajskiego, Mateusza Porwolika i Marty Grygiel zajęła drugie miejsce na
21st Century Medicine — International Medical Congress for
Students and Young Doctors in Medical University of Lublin.
19.05.2017 roku praca pod tytułem „Mercy killing or assisted suicide?
— individual opinion of euthanasia of Polish University students”
oraz praca „Homosexuality orientation and it’s perception in the
point of view of polish university students” autorstwa Macieja Gaździka, Igi Florczyk, Macieja Bugajskiego i Mateusza Porwolika wygłoszona na 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro
Medicina organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajęły
kolejno I i II miejsce.
To kolejny sukces studentów koła naukowego prowadzonego przez dr. n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga, który jest jego opiekunem i pod którego kierunkiem powstawały prace. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż wspomniane wieloletnie sukcesy
dotyczą tej samej grupy studentów, z których jesteśmy bardzo dumni. Opisywane osiągnięcia potwierdzają, że wypracowanie
dobrego warsztatu w kompletowaniu danych, zbieraniu wartościowego piśmiennictwa naukowego oraz ćwiczenia w pisaniu prac
naukowych i doskonalenie umiejętności prezentacji wraz prowadzeniem swobodnej dyskusji dają gwarancję długofalowych powtarzalnych wyników. Kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu jest prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska, której
gratulujemy współpracowników.
/dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg/
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Biotechnologia medyczna w SUM na „Mapie polskiej biotechnologii”
Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk od lat realizuje projekt pt.: „Mapa polskiej
biotechnologii", polegający na prezentowaniu na forum Komitetu poszczególnych
ośrodków biotechnologicznych w Polsce i zamieszczaniu tych informacji na stronie
http://kbiotech.pan.pl/PL/instytucje-pokrewne.Do tej pory województwa śląskiego nie było
jeszcze na "Mapie polskiej biotechnologii".
Na posiedzeniu plenarnym Komitetu PAN w dniu 25.04.2017 r. odbyła się kolejna prezentacja z cyklu "Mapa polskiej biotechnologii", przedstawiająca osiągnięcia i potencjał instytucji
zajmujących się biotechnologią w województwie śląskim. Prezentację zorganizował
i poprowadził Członek Komitetu Biotechnologii PAN — prof. dr hab. Korneliusz Miksch
z Politechniki Śląskiej, który zaprezentował swoją macierzystą uczelnię, gdzie wskazał różnorodne aktywności biotechnologiczne koncentrujące się w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej oraz na Wydziałach Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Chemicznym oraz
Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Jako niezwykle ciekawa uznana została prezentacja biotechnologii w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim.
Działalność naukowo badawczą z zakresu biotechnologii medycznej zaprezentowały
jednostki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, Zakład Biologii Komórki, Katedra
i Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej oraz Katedra i Zakład
Mikrobiologii i Wirusologii.
Przedstawiona w ramach prezentacji aktywność badawcza z zakresu biotechnologii spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. Wysokie
uznanie aktywności z zakresu biotechnologii uwieńczone zostało umieszczeniem po raz pierwszy wśród prestiżowych ośrodków naukowobadawczych zajmujących się biotechnologią w Polsce jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
W ramach posiedzenia Komitetu PAN, poza wymienionymi uczelniami, aktywność w obszarze biotechnologii, jako dziedziny nauki wskazana
została także w innych placówkach Górnego Śląska, w tym w gliwickiej filii Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz
w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN z Zabrza i Gliwic, z którymi to placówkami aktywnie współpracują jednostki SUM
w Katowicach.
Prezentacja biotechnologii medycznej w SUM
Biotechnologia na Górnym Śląsku

Projekt SUM z dofinansowaniem w ramach konkursu Ścieżki Kopernika 2.0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt.:
„Warsztaty kulinarno-edukacyjne „Kolorowo znaczy zdrowo”, w kwocie 113 121,12 zł.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Siemianowice Śląskie i będzie polegał na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu
cyklu warsztatów kulinarno-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.
Uczniowie nabędą wiedzę z zakresu zasad prawidłowego żywienia, a w części praktycznej nauczą się jak przyrządzać zdrowe i atrakcyjne
posiłki oraz eliminować błędy żywieniowe. Celem projektu będzie zainteresowanie dzieci tematyką prawidłowego odżywiania poprzez:








zachęcenie do spożywania produktów zalecanych w codziennym żywieniu, w oparciu o najnowsze zalecenia żywieniowe dla dzieci
przełamanie oporów przed nowymi (dotąd nie znanymi) produktami spożywczymi i zachęcenie do ich spożywania
poznawanie nowych smaków i zapachów, sprzyjające akceptacji nielubianych dotychczas produktów żywnościowych
promowanie spożywania żywności naturalnej/nieprzetworzonej
kształtowanie umiejętności urozmaicania i komponowania smacznych i zdrowych posiłków

zapobieganie spożywaniu nadmiernych ilości cukru i soli
Cykl realizowany będzie z podziałem na cztery autorskie moduły dydaktyczne: warsztaty edukacyjne, warsztaty sensoryczne, warsztaty
kulinarne i warsztaty z kuchni molekularnej.
Kierownikiem projektu jest Pan dr n. med. Marek Kardas Kierownik Zakładu Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Projekt realizowany będzie w Katedrze Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
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XIV Memoriał im. o. Prof. J.M. Bocheńskiego
3 czerwca 2017 r. w Auli im. Prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się
uroczystość pożegnania 28 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.
Był to już XIV uroczysty Pochówek Darczyńców. Jest on
częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego
Memoriałem im. o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego
— zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego
optymisty, którego wolą było, by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi
we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.
W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański — Prorektor ds. Nauki SUM, prof. dr hab. n.
med. Jan Zejda — Dziekan Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, dr hab. n. med. Jacek Durmała — Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, krewni Darczyńców,
studenci, lekarze i pracownicy naukowi.
Uroczystość otworzył prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor — kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM:
- Zgromadziliśmy się aby uczcić i upamiętnić ostatnią wielką wolę Darczyńców. To oni podjęli bardzo ważną decyzję, decyzję
przekazania swojego ciała po śmierci do celów poznawczych i dydaktycznych. Bez ich postawy proces nauczania anatomii
człowieka byłby dla studentów ubogi i oderwany od rzeczywistości – wirtualny” – powiedział.
Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach.
Program Świadomej Donacji Zwłok został opracowany i jest prowadzony przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwszy pochówek szczątków osób, które swoje ciała po śmierci
postanowiły oddać nauce odbył się w 2004 r. Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech,
w tym miejscu śmierć cieszy się, że pomaga życiu”.

Noc Bibliotek
Kilkadziesiąt osób odwiedziło Oddziały Biblioteki
Głównej SUM w Katowicach-Ligocie, Sosnowcu
i Zabrzu-Rokitnicy w ramach organizowanej po raz
pierwszy akcji „Noc Bibliotek”, która odbyła się
3 czerwca.
Planując wydarzenie, bibliotekarze chcieli pokazać
odwiedzającym inne oblicze biblioteki. Tej nocy wszyscy chętni mogli zajrzeć w miejsca, które na co dzień
nie są udostępniane czytelnikom (na przykład do magazynów), a także zobaczyć wystawę książek o niezwykłych roślinach czy rozwiązać sudoku.
Ze względu na zbliżającą się sesję egzaminacyjną
otwarcie trzech oddziałów bibliotecznych zlokalizowanych w kampusach Uczelni wydawało się propozycją,
z której studenci chętnie skorzystają.
W Katowicach-Ligocie można było urozmaicić uczenie
się anatomii, rozkładając przestrzenne modele oka,
ucha, serca, nosa i czaszki (22 elementy do składania!).
Największą atrakcją okazały się jednak gry. W Sosnowcu najmłodszym fanom tej formy rozrywki zaoferowano bierki, pchełki,
domino, klocki yenga, karty oraz gry Kocham Cię Polsko, Monopoly, Scrabble i Taboo. Gracze przynieśli również ze sobą
Posiadłość szaleństwa.
W Rokitnicy zabawę zapewniło aż szesnaście gier: 51 Stan Master Set, Cytadela, Ewolucja z rozszerzeniem, Gangi Nowego Jorku,
Grunt to zdrowie, Gra biegowa Kingrunner, Hospital rush, Kameleon, Korporacja, Na sygnale, Osadnicy z Catanu z trzema dodatkami (Kupcy i Barbarzyńcy, Miasta i Rycerze, Żeglarze), Pandemia z dodatkiem Na krawędzi, Rekiny biznesu, Sabotażysta
z rozszerzeniem, Talisman: Magia i Miecz oraz Zapraszamy do podziemi.
Odwiedzającymi byli przede wszystkim studenci naszej Uczelni oraz ich znajomi. Ciepłe przyjęcie nowej propozycji Biblioteki
w grafiku wydarzeń edukacyjno-promocyjnych SUM pozwala zakładać rozwinięcie tej formy działalności nie tylko dla „nocnych
marków”.
/mgr Ewa Nowak, Dyrektor Biblioteki SUM/
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Bohaterskie gimnazjalistki w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
O Natalii Mikulak, Weronice Jarzynie i Beacie Krakowskiej —
trzech uczennicach Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju, zrobiło
się głośno, gdy w marcu tego roku dziewczyny uratowały życie
20-letniej kobiecie, która doznała ataku padaczki na przystanku
autobusowym.
- Weronika zauważyła leżącą dziewczynę, do której nikt nie podszedł. Postanowiłam, że jej pomogę, bo uważam, że każdy powinien tak postąpić. – opowiada Natalia Mikulak.
Uczennice bardzo profesjonalnie udzieliły pomocy i wezwały
karetkę.
- Dziewczyna miała atak padaczki więc ułożyłam ją w pozycji
bezpiecznej i czekaliśmy na karetkę - wspomina Natalia.
Doceniając empatię i umiejętności dziewczyn, władze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach postanowiły zaprosić
bohaterki wraz z całą klasą do Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej SUM.
Podczas wizyty gimnazjaliści mogli zapoznać się za sprzętem
medycznym i zaawansowanymi symulatorami pacjentów, które
na co dzień służą studentom medycyny, wziąć udział w pokazie
akcji ratunkowej oraz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Natalia przyznała że jej marzeniem jest studiowanie medycyny. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej zrobiło na niej i jej koleżankach duże wrażenie.
- Na początku jest takie duże „wow”. U nas w szkole na korytarzu nie stoi karetka – śmiała się dziewczyna.
- Tu jest naprawdę profesjonalny sprzęt, zwykle takie rzeczy widzi się w telewizji, a my mamy okazję zobaczyć to wszystko na żywo – ucieszyła się Beata Krakowska.

Otwarcie integracyjnego placu zabaw przy GCZD
W Katowicach powstał jeden z najnowocześniejszych w Polsce
integracyjnych placów zabaw. Wielkie otwarcie Placu Zdrowia
i Zabawy przy SPSK nr 6 SUM Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II odbyło się w środę 14 czerwca. Władze
SUM reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.
Inwestycja została w całości sfinansowana jest ze środków zebranych przez youtubera ReZigiusza podczas internetowej
akcji ReZimy Dobrem. 1 czerwca zeszłego roku fani w ciągu
24 godzin wydali w internetowym sklepie ReZigiusza kwotę
326 847,64 zł. Youtuber wszystkie pieniądze przekazał właśnie
na budowę integracyjnego placu zabaw przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
– Rozpiera mnie ogromna duma, gdy widzę efekty naszej wspólnej akcji. Gdyby nie olbrzymie wsparcie ludzi, nie byłbym w stanie sam osiągnąć tego, co właśnie powstało, czyli fantastyczny Plac Zdrowia i Zabawy dla podopiecznych szpitala. Ten plac pomoże im w rehabilitacji
i szybszym powrocie do pełni sił – mówi ReZigiusz.
Plac ma powierzchnię ok. 660 m2. Z kilkunastu urządzeń mogą korzystać zarówno dzieci pełnosprawne, jak i te z ograniczoną sprawnością. Specjalnie dla nich na placu znajdują się m. in. urządzenie integracyjne z podjazdami dla wózków inwalidzkich, zjeżdżalniami
i drabinkami, stolik sensoryczny, platforma do balansowania oraz karuzela i huśtawka dla dzieci na wózkach.
Na placu są też atrakcje dla najmniejszych pacjentów, dla których przygotowano kiwaki i bezpieczne huśtawki. Dzieci mogą też rysować
na tablicy i próbować swoich sił jako muzycy, bawiąc się zestawem muzycznym, który również znalazł się na placu. Cały teren jest ogrodzony, ma też nową, bezpieczną nawierzchnię. Wykonawcą inwestycji była chorzowska firma Saternus Distribution.
Jak podkreśla dr Tomasz Łosień z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej GCZG, zabawa na rehabilitacyjnym placu zabaw to uzupełnienie
i przedłużenie terapii prowadzonej w szpitalu. – Nasi podopieczni będą mogli tu w praktyce zastosować i wykorzystać wszystko to, co zdobyli podczas kompleksowej terapii neurorozwojowej, neurologicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz terapii zajęciowej. Plac ten ma
za zadanie pobudzić w formie zabawowej małą i dużą motorykę, a także zmysły słuchu, wzroku i dotyku. Korzystnie wpływa też na wydolność
fizyczną naszych pacjentów – podkreśla dr Tomasz Łosień.
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Rozpoczęła się budowa Centrum Urazowego dla Dzieci

W SPSK nr 6 Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach rozpoczęła się przebudowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
Kosztem 9 mln zł powstanie tu Centrum Urazowe dla Dzieci. Tak duża inwestycja wiąże się jednak z utrudnieniami dla pacjentów, dlatego
lekarze z GCZD apelują, by w przypadkach niezagrażających życiu i zdrowiu korzystać z innych placówek medycznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zadaniem CUD-ów będzie kompleksowa diagnoza i leczenie ciężkich wielonarządowych obrażeń u dzieci i młodzieży. Dzięki nim zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowane dzieci będą miały znacznie większe szanse
na powrót do zdrowia i pełnej sprawności.
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach było naturalnym kandydatem do utworzenia w nim dziecięcego centrum urazowego.
– Jesteśmy szpitalem położonym w centrum kilkumilionowej aglomeracji o wysokiej renomie i niezbędnym wyposażeniu w sprzęt i aparaturę
medyczną. Układ drogowy w regionie pozwala na dotarcie karetki do naszego szpitala w półtorej godziny niemal z każdego miejsca
w województwie. Mamy też własne lądowisko dla helikopterów, co również wymagane jest od centrów urazowych – wyjaśnia Bartosz Grzybowski, zastępca dyrektora GCZD ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych.
Tak ważna inwestycja może wiązać się jednak z utrudnieniami dla pacjentów. Centrum Urazowe dla Dzieci w GCZD powstanie w miejscu
obecnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zadaszenia dla karetek pogotowia, nie będzie można więc skorzystać
z dotychczasowych wejść na SOR. Pacjenci i ich opiekunowie powinni więc korzystać z głównego wejścia do szpitala. Tam personel szpitala
pokieruje ich na SOR, w dotarciu na oddział ratunkowy pomoże też specjalnie przygotowane oznakowanie.
Zmieni się również sposób dojazdu karetką i samochodem do SOR-u. Na czas budowy koniecznie będzie okrążenie całego szpitala
i skorzystanie z tymczasowego wejścia na oddział od strony lądowiska dla helikopterów. Tymczasowy dojazd do SOR również został
oznakowany.
Na czas inwestycji nieczynna będzie baza noclegowa szpitala. Jej ponowne uruchomienie nastąpi w styczniu 2018 roku.
Dr Barbara Kunsdorf-Bochnia, kierująca Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w GCZD zapewnia, że te przejściowe utrudnienia nie będą
miały wpływu na jakość leczenia w GCZD. – Nasi pacjenci i ich rodzice nie mają się czego obawiać. Szpitalny Oddział Ratunkowy
w Górnośląskim Centrum Zdrowia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy potrzebujący pomocy w naszym szpitalu ją otrzyma.
Szefowa SOR w GCZD przypomina jednak, że szpitalne oddziały ratunkowe z definicji udzielają pomocy pacjentom w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego. – Niestety, zdarzają się sytuacje, że pacjent pojawia się na SOR ze zwykłym przeziębieniem, kleszczem czy po receptę.
To niepotrzebnie wydłuża czas oczekiwania na konsultację lekarską. Dlatego zwłaszcza teraz, gdy rozpoczęła się budowa centrum urazowego,
apelujemy o refleksję, czy przypadek naszego dziecka naprawdę kwalifikuję się do pojawienia się na SOR? Czy nie lepiej udać się do lekarza
rodzinnego lub placówki świadczącej nocną i świąteczną pomoc medyczną? W przypadkach niezagrażających życiu i zdrowiu tam prawdopodobnie szybciej otrzymamy pomoc – mówi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia.
Budowa Centrum Urazowego dla Dzieci przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka potrwa do końca 2017 roku. Generalnym wykonawcą
jest spółka WODPOL z Żywca. Wartość inwestycji to 9 mln zł. 85 proc. tej kwoty pokryte zostanie ze środków Działania 9.1 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które jest dedykowane wsparciu infrastruktury ratownictwa medycznego, a 15 proc. wartości
inwestycji zostanie sfinansowanych ze środków budżetowych.
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Kongres Obywatel Senior
W sobotę 20.05.2017 roku na terenie Rosarium w Parku Śląskim odbyła się
VI edycja Kongresu Obywatel Senior pod hasłem "Obywatel Senior na
trawie". Program tegorocznego spotkania seniorów z całego województwa wzbogacili studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadząc zajęcia warsztatowe pod opieką dr n. o zdrowiu Izabeli
Mężyk, kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia
Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz mgr Marty Koziołek, wykładowcy
z Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ).
Studentki kierunku położnictwo: pierwszego roku studiów magisterskich
— Aleksandra Gubała i Adrianna Gierlach oraz drugiego roku studiów
licencjackich — Magdalena Adamczyk i Klaudia Latacz, przygotowały
zajęcia warsztatowe dotyczące badań profilaktycznych kobiet z zakresu
nauki samobadania piersi oraz zasad prawidłowego pobierania materiału
do badania cytologicznego. Uczestnicy mieli także możliwość dokonania
analizy składu ciała oraz uzyskania pomocy w zakresie interpretacji uzyskanych wyników, dzięki zaangażowaniu studentek położnictwa - Agaty Kubickiej oraz Ilony Pisarek (II rok, studia licencjackie). Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach — Iwona Czech i Piotr Fuchs przeprowadzili
kurs udzielania pierwszej pomocy na fantomie noworodka oraz osoby dorosłej. Zainteresowani seniorzy mieli możliwość dokonania pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, który przeprowadzały Karolina Glonek i Natalia Kowalska — studentki drugiego roku studiów licencjackich na
kierunku położnictwo oraz pomiaru glikemii (Marlena Jakubczyk i Paulina Kaczmarczyk — studentki pierwszego roku studiów magisterskich
na kierunku położnictwo).
Pracownicy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii WNoZ — mgr Agata Grzyb — asystent, mgr Monika Koralewska — wykładowca oraz mgr Agata Golba (studium doktoranckie) przygotowali dla zainteresowanych seniorów ćwiczenia aktywizujące, kształtujące
prawidłową postawę ciała oraz zajęcia fitness.

Senioralia 2017

Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego, czynnie uczestniczyli w Senioraliach, które odbyły się 5 czerwca w Gliwicach i 12 czerwca
w Częstochowie.
Seniorzy mogli bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru we krwi, uzyskać porady w zakresie zdrowego kręgosłupa
i nietrzymania moczu oraz nauczyć się jak prawidłowo przeprowadzić samobadanie piersi i jąder.
Nie zabrakło także wykładów o tematyce zdrowotnej. W Gliwicach wykład pt. „ABC Zdrowia Seniora” wygłosiła Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, a prelekcję pt. „Profilaktyka upadku — jak bezpiecznie upaść” — dr n. med. Anna Famuła z Zakładu Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
W ramach realizowanego projektu, zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty opracował także
„Paszport zdrowia seniora” zawierający praktyczne wskazówki dotyczące profilaktyki zdrowia.
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Dzień Dziecka ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Śląski Uniwersytet Medyczny wziął udział w imprezach organizowanych dla najmłodszych
w Katowicach i Sosnowcu.
Na katowickim Rynku organizatorzy zaplanowali dla dzieci gry i zabawy sportowe, warsztaty plastyczne, pokazy i warsztaty
taneczne, ogromne zjeżdżalnie, tory samochodowe oraz zajęcia edukacyjne. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
SPSK nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Akademickie Centrum Stomatologii Medycyny Specjalistycznej oraz organizacje studenckie: IFMSA oddział Śląsk, PTSS i Studenckie Towarzystwo Naukowe przygotowali dla najmłodszych szereg zabaw,
konkursów i porad mających na celu profilaktykę zdrowia. Można było skorzystać m.in. z konsultacji prawidłowej postawy ciała,
porad lekarskich w zakresie prewencji sercowo-naczyniowej, warsztatu prawidłowej techniki szczotkowania zębów, konsultacji
z zakresu chorób układu krążenia czy obliczyć wskaźnik BMI. Studenci poprzez leczenie maskotek w „Szpitalu Pluszowego Misia”
tłumaczyli dzieciom, że wizyty u lekarza nie należy się obawiać, a także pokazywali proste eksperymenty.
W Sosnowcu również nie zabrakło nauki poprzez zabawę — pracownicy i studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej, podczas Dnia Dziecka na Górce Środulskiej pokazywali dzieciom, że nauka wcale nie jest nudna,
a ciekawe i inspirujące doświadczenia można przeprowadzić nawet we własnym domu przy pomocy rzeczy codziennego użytku.
Pracownice Oddziału Biblioteki Głównej w Sosnowcu — mgr Agnieszka Goliszek i mgr Agnieszka Kwiatkowska-Boryś — pod
hasłem DZIECKO POTRAFI! poprowadziły warsztaty rękodzielnicze. Dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijały swoją kreatywność
tworząc zakładki do książek, notesiki i kolorowe koraliki.

„Wieczór marzeń” ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
2 czerwca 2017 r. na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
odbyła się kolejna edycja „Wieczoru marzeń” — imprezy skierowanej dla dzieci i osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach aktywnie
włączył się w te działania.
Pracownicy Zakładu Pedagogiki i Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studenci — członkowie Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSAPoland Oddział Śląsk przygotowali dla uczestników wiele
atrakcji.
Dzieci mogły uczestniczyć w projekcie „Szpital Pluszowego
Misia”, bawiąc się w leczenie maskotek, jak również poćwiczyć
swoje umiejętności plastyczne.
„Wieczór marzeń w zoo” — „Dreamnight at the zoo” — to międzynarodowa akcja zapoczątkowana w 1996 roku przez ZOO
w Rotterdamie. Jej celem było zorganizowanie charytatywnej,
plenerowej imprezy dla niepełnosprawnych dzieci oraz członków ich rodzin. Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, dzieci
wraz z opiekunami zapraszane są do ogrodów zoologicznych
zawsze tego samego dnia w roku. Jak dotąd, „Wieczór marzeń”
zorganizowało już kilkaset ogrodów zoologicznych w kilkudziesięciu krajach świata i z roku na rok w akcję angażuje się ich
coraz większa ich liczba. Chorzowskie ZOO przystąpiło do niej
w 2008 roku.
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Dzień Otwarty Wydziału Lekarskiego w Katowicach
1 czerwca 2017 r. w Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM odbył
się Dzień Otwarty, w którym uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych zainteresowani podjęciem studiów na kierunku
lekarskim.
Dziekan, prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda przywitał uczestników
Dnia Otwartego na spotkaniu w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego.
Uczniowie wysłuchali wykładów wygłoszonych przez nauczycieli
akademickich Wydziału: prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Sieronia,
dr. hab. n. med. Tomasza Urbanka, dr. hab. n. med. Tomasza Francuza oraz dr hab. n. med. Haliny Jędrzejowskiej-Szypułki. Głos
zabrał również przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studenckiego.
Po oficjalnej części, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowano
stosowane w SUM nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów i innowacyjnych pracowni
multimedialnych.
Uczniowie zapoznali się także z zapleczem laboratoryjnym jednostek Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie oraz odwiedzili Dziekanat i bibliotekę wydziałową. Organizatorem wydarzenia była dr hab. n. med. Alicja Ekiel

Zakończenie Uniwersytetu Pierwszego Wieku
3 czerwca 2017 r. słuchacze Uniwersytetu
Pierwszego Wieku Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach odebrali dyplomy
ukończenia kierunku "Ciało bez Tajemnic" z rąk
Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i
Ustawicznego prof. dr. hab. n. farm. Stanisława
Boryczki.
Absolwenci UPW wraz z rodzicami wysłuchali
wykładu Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dr hab. n. med. Grażyny
Markiewicz-Łoskot na temat profilaktyki omdleń
wieku dziecięcego.
W promieniach słońca, z uśmiechami i okrzykami
opuścili mury Uczelni podrzucając birety w górę.

Akcja „Pacjent pod opieką diagnosty”
Studenci kierunku analityka medyczna Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach będący członkami organizacji
studenckiej Śląska Medycyna Laboratoryjna, dzięki współpracy
z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji w Sosnowcu zorganizowali
ogólnopolską akcję: „Pacjent pod opieką diagnosty”.
Akcja odbyła się w dniu, w którym obchodzony jest Ogólnopolski
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, tj. 27 maja, w Centrum
Handlowym Plejada w Sosnowcu.
Studenci przygotowali dla mieszkańców miasta szereg informacji
dotyczących wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych. Akcja miała na celu zapoznać mieszkańców Sosnowca
z istotą roli zawodu diagnosty laboratoryjnego.
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Konferencja Evidence-Based Nutrition - żywienie oparte na dowodach
naukowych
20 maja br. w Katowicach odbyła się konferencja
"Evidence-Based Nutrition żywienie oparte na dowodach naukowych" zorganizowana przez Samorząd
Doktorantów SUM w Katowicach oraz Śląskie Centrum
Zdrowia.
Celem konferencji było przekazanie specjalistycznej
wiedzy dotyczącej żywności, opartej na rzetelnych
badaniach naukowych. Podczas konferencji poruszone
zostały tematy wzbudzające największe zainteresowanie, a także kontrowersje wśród dietetyków. Dobór
wykładowców na co dzień pracujących wg standardów
Evidence Based Medicine gwarantował wysoki poziom
prezentowanych zagadnień, między innymi takich jak
dieta matki karmiącej piersią, dieta w chorobach
autoimmunologicznych czy probiotyki w żywieniu
człowieka.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny
Laboratoryjnej „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”
20 maja br. w Sosnowcu, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”. Organizatorem przedsięwzięcia była Śląska Medycyna Laboratoryjna.
Patronat honorowy nad Konferencją objęła Prorektor ds. Studiów
i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Była to już trzecia edycja Konferencji. Tego rodzaju wydarzenie to
okazja nie tylko do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, ale również do poznania studentów
z innych miast Polski. Wykład inauguracyjny pt.: „Dopalacze bezpieczna
alternatywa czy realne zagrożenie?” podczas ceremonii otwarcia Konferencji wygłosił Pan dr hab. n. med. Jerzy Stojko — Kierownik Katedry
i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dalsza część Konferencji podzielona była na dwie Interdyscyplinarne
Sesje Studenckie: „Prace Poglądowe” oraz „Prace Oryginalne”. W ramach
sesji odbył się Konkurs Studenckich Prac Naukowych, podczas którego
studenci prezentowali swoje prace w charakterze doniesień ustnych.
Wszystkie przedstawione prace cechowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.
Jako Komitet Organizacyjny IIIOKNSML „Diagnostyczne Zagłębie Nauki” serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu. Zwycięzcy
w obu kategoriach, oprócz atrakcyjnych nagród, otrzymali także szklane statuetki, ufundowane przez Dyrekcję Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego, upamiętniające Konferencję.
/Krystian Jakubczak—Prezes Zarządu Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej/

Studentki SUM na „Dniach Nauk Przyrodniczych” w Sosnowcu
25 kwietnia 2017 r. na zaproszenie II LO im. Emilii Plater
w Sosnowcu, studentki: Natalia Liber i Anna Matuła działające
w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach spotkały się z młodzieżą klas I - III.
Studentki pod opieką dr n. farm. Beaty Morak-Młodawskiej
przygotowały prezentację pt: „Suplementy diety a zdrowa dieta” dotyczącą popularyzacji nauk farmaceutycznych i promowania zdrowego trybu życia, która wprowadziła uczniów w tematykę profilaktyki.
Przeprowadzone zajęcia były częścią programu realizowanego
przez II LO im E. Plater w Sosnowcu: "Dni Nauk Przyrodniczych".
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Spotkanie z Ministrem Zdrowia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
8 czerwca 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie
z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem poświęcone planom
wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego
(tzw. sieci szpitali). W spotkaniu wzięła udział Prorektor ds. Rozwoju i promocji uczelni Prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta, dyrektorzy szpitali klinicznych SUM oraz innych śląskich
szpitali oraz starości z województwa śląskiego .
Konferencję rozpoczął II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka,
witając przybyłych. - Dziękuję Państwu za dyskusję podczas przygotowania ustawy, niektóre z wniosków znalazły miejsce w rozwiązaniach ustawowych — podkreślił wicewojewoda Mariusz Trepka.
- Ustawa ma kształt zbliżony do optymalnego – mówił Minister Konstanty Radziwiłł. - To będzie system chroniony, a nie wpychany
w rynek – podkreślał. Wprowadzanej reformie przyświeca idea
powrotu odpowiedzialności państwa za system podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, a więc
tego, do czego zobowiązuje państwo polska Konstytucja.

Zdj. A. Hanusiak

Prezentację na temat kształtu i zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
przedstawił Rafał Bułanowski z resortu zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśniał wątpliwości, które pojawiają się najczęściej
w związku z przygotowywaną reformą.
/źródło: www.katowice.uw.gov.pl/

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej

2 czerwca br. w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowana
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Wśród gości obecnych na uroczystości byli m.in.: Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas, Prorektor ds.
Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Zastępca ds. medycznych Dyrektora Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Piotr Nowak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Pani Barbara Daniel Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pani Barbara
Płaza, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Katowicach Pani Krystyna Klimaszewska, Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwona Borchulska,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Pani Barbara Gardyjas, oraz wiele innych
znamienitych osobistości.
W trakcie uroczystości zasłużonym pielęgniarkom i położnym wręczono statuetki „Diamentowego Czepka”, które przyznawane
są za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego.
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22. Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony
Zdrowia
2 dni, 1000 gości, ponad 100 ekspertów z Polski i zagranicy, 12 sesji
tematycznych, dyskusje i debaty — podczas 22. Międzynarodowego
Kongresu OSOZ „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” zaprezentowano koncepcje digitalizacji rynku zdrowia, nowe modele zarządzania placówkami
medycznymi i farmaceutycznymi oraz rozwiązania e-zdrowia. Wśród
gości Kongresu był m.in. Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański, który mówił na temat pracy lekarzy z wykorzystaniem innowacyjnych technologii: - Dziś studenci mogą już korzystać
z nowoczesnych narzędzi nauczania. Przykładowo, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach powstało jedno z pierwszych centrów symulacji medycznej. (…) W kontekście aspektu komunikacji na linii „lekarzpacjent –informatyk” musimy uważać, aby nie zniechęcać tych pierwszych
do korzystania z nowoczesnych zdobyczy. Ważnym jest, aby cyfrowe
rozwiązania były cyfrowe od początku do końca, a nie sprowadzały się do
drukowania elektronicznie wprowadzonych i generowanych dokumentów.
Musimy mocniej promować ideę cyfryzacji w grupie lekarzy”- podkreślił
Prorektor.
/źródło: OSOZ nr. 4, 2017

Nowy komfort leczenia
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu otworzył zmodernizowany oddział
i blok operacyjny otolaryngologii i onkologii laryngologicznej.
Przebudowa dotyczyła Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wraz
z blokiem operacyjnym i adaptacją poddasza.
W uroczystości oddania do użytku zmodernizowanego oddziału
zabrzańskiej placówki uczestniczyli m.in. Wiceminister Zdrowia Marek
Tombarkiewicz, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka, Posłowie Marian
Zembala i Beata Małecka-Libera, Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab.
n. med. Damian Czyżewski oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Urszula Koszutska.

Fot. Tomasz Żak

Prezydent RP Andrzej Duda z wizytą w Śląskim Centrum Chorób Serca

7 czerwca Pan Prezydent Andrzej Duda był gościem Śląskiego Centrum
Chorób Serca. Wziął udział w uroczystości z okazji Jubileuszu XXX-lecia
Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca, obchodzonego w ramach XXIV
Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”. Dzień później odbyła się
sesja jubileuszowa z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.
W obu spotkaniach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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Obchody Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi
Co czwarty chory z nowotworem krwi musi zrezygnować z pracy, a kolejne 28 proc. musi znacznie ją ograniczyć — wynika z badania
przeprowadzonego na zlecenie Fundacji DKMS. Blisko 60 proc. rodziców zaprzestało jakiejkolwiek aktywności zawodowej z powodu
opieki nad chorym dzieckiem. Na olbrzymie koszty społeczne chorób nowotworowych zwracano uwagę podczas konferencji zorganizowanej z okazji tegorocznego Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi, z udziałem Prorektora ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, prof. dr. hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego.
Istnieje przeszło 130 rodzajów nowotworów krwi. Obchody Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi [obchodzonego na całym
świecie 28 maja] mają podnieść świadomość na temat tego, czym w ogóle są nowotwory krwi. Pacjentom można pomóc poprzez rejestrowanie się w bazie dawców szpiku jako dawca niespokrewniony. To jest jeden cel, natomiast drugi, nadrzędny — to mądre
i efektywne wsparcie pacjentów onkohematologicznych — podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Ewa MagnuckaBowkiewicz, prezes Fundacji DKMS. — Postęp w medycynie następuje, ale pozostają jeszcze kwestie psychologiczne i kosztów społecznych.
Jak wynika z badania „Perspektywa społeczna leczenia i kosztów chorób nowotworowych krwi” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji DKMS, to rodzice dzieci z chorobami hematoonkologicznymi ponoszą największe społeczne koszty ich leczenia.
- Wyniki badań pokazują, że choroba diametralnie zmienia życie społeczne i rodzinne rodziny dotkniętej tą chorobą. W przypadku dzieci
choroba oznacza, że 60 proc. Mam — bo to ich głównie to dotyczy — natychmiast wypadają z rynku pracy. 30 proc. zasadniczo ogranicza
swoją aktywność — mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego,
autorka badania.
Nawet jeśli rodzic pozostaje aktywny zawodowo podczas leczenia, to przebywa na zwolnieniu lekarskim średnio 129 dni w roku, często
jest też zmuszony korzystać z bezpłatnych urlopów.
– Długi pobyt matki w szpitalu bardzo często wiąże się z rezygnacją z pracy. To jest problem, którego koszty ponosi całe społeczeństwo.
Kobieta, która nie wraca szybko do pracy, pozostając z dzieckiem w szpitalu, wypada z rynku i ma później problem ze znalezieniem zatrudnienia. To powoduje, że zostaje osobą trwale bezrobotną. To szerszy aspekt społeczny chorób nowotworowych, który wszystkich nas dotyczy – mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji Iskierka.
Co roku w Polsce choroby nowotworowe krwi diagnozuje się u 300–400 dzieci. Szczyt zachorowań przypada między 1 a 5 rokiem życia
— w tym okresie najczęściej występują u dzieci białaczki limfoblastyczne. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kiedy dziecko
dotyka choroba nowotworowa, razem z nim choruje też cała rodzina.
– Z reguły przy dziecku zostaje matka. Czasami stykamy się z brutalną rzeczywistością, ponieważ jest za mało miejsc hotelowych
dla rodziców. Mam nadzieję, że w Polsce zwiększy się wrażliwość na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej – mówi prof. Tomasz
Szczepański.
Dla 59 proc. rodziców choroba dziecka wiąże się z ograniczeniem życia społecznego czy towarzyskiego. Natomiast 28 proc. zostaje
z niego całkowicie wykluczonych. Zdecydowana większość (78,2 proc.) rodziców przyznaje, że choroba dziecka negatywnie odbiła się
też na sytuacji materialnej rodziny. Prawie wszyscy potwierdzili, że sami ponoszą dodatkowe wydatki, które nie są refundowane
przez NFZ.
– Ponad 80 proc. rodziców zgłaszało konieczność pokrywania z własnej kieszeni zakupu leków, suplementów, różnych środków zalecanych
przez lekarzy. W przypadku osób dorosłych jest to ponad 65 proc. – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dla przykładu, średnie koszty noclegu opiekuna dziecka poza szpitalem wynoszą ok. 525 zł miesięcznie i jest to jedna z wielu pozycji
związanych z leczeniem, którą rodzice muszą pokryć z własnej kieszeni. Ponad 38 proc. dzieci chorych na nowotwory krwi musiało
skorzystało z odpłatnych wizyt u specjalistów poza systemem refundacji NFZ.
– Największe koszty, które rodzina ponosi, to są leki, noclegi, dieta, rehabilitacja, badania diagnostyczne, na które w publicznej służbie
zdrowia trzeba długo czekać. Żeby nie zwlekać, rodzice je finansują z własnych środków, często przy wsparciu fundacji po to, żeby było
szybciej, sprawniej, dokładniej i żeby przynajmniej z tego poziomu medycznego ten spokój był zachowany – mówi Jolanta CzernickaSiwecka.
Lekarze zwracają uwagę na to, że to błędne koło, ponieważ obawy rodziców związane z zatrudnieniem czy pogorszeniem życia rodzinnego często odbijają się na małych pacjentach i naruszają ich poczucie bezpieczeństwa.
Jak pokazuje raport przygotowany na zlecenie Fundacji DKMS, w przypadku dorosłych sytuacja nie wygląda wcale lepiej. Co czwarty
pacjent, który zachorował na jeden z nowotworów krwi, musiał całkowicie zrezygnować z zawodowej aktywności, a co trzeci — poważnie ją ograniczyć. Lekarze zwracają uwagę na to, że koszty długiej hospitalizacji i zwolnień lekarskich uderzają w rynek pracy i całą
gospodarkę, mocno odbijając się na budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w kosztach leczenia chorób onkohematologicznych uwzględniać nie tylko koszty bezpośrednie,
które pokrywa NFZ, lecz także koszty społeczne, które ponoszą pacjenci i ich rodziny.
Badanie wskazuje, że dla 36 proc. pacjentów nowotwór wiąże się z ograniczeniem zaangażowania w codzienne funkcjonowanie rodziny. Podobnie jak w przypadku dzieci choroba u dorosłych pacjentów oznacza również dodatkowe wydatki, co uderza w domowy
budżet.
Ponad dwie trzecie (65 proc. pacjentów) wskazuje, że ponosi dodatkowe koszty związane z koniecznością zakupów leków, preparatów
lub terapii nierefundowanych, wskazanych przez lekarza jako niezbędne w procesie leczenia. Często z własnej kieszeni płacą również
za badania diagnostyczne, laboratoryjne, rezonans magnetyczny czy tomografię. Średni roczny poziom wydatków oscyluje wokół 1350
zł.
/źródło: www.biznes.newseria.pl/
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Juwenalia Śląskie 2017
Od 23 do 27 maja 2017 roku w Katowicach odbywały się Juwenalia
Śląskie — jedna z największych studenckich imprez w Polsce. Zapoczątkował ją barwny korowód, który 23 maja o godz.12.00 wyruszył
ulicami Warszawską i Mariacką w kierunku alei Korfantego i placu
przy pomniku Powstańców Śląskich, gdzie w tym roku zaplanowano
oficjalne przekazanie studentom kluczy do bram miasta. Władze
SUM reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Juwenalia organizowane są w ramach porozumienia samorządów
studenckich śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki
Śląskiej, ,Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych, Wyższej Szkoły Technicznej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
W programie wydarzenia przewidziano liczne koncerty i imprezy
klubowe, które odbywały się m.in. w Klubie Spiż oraz Katowickim
Parku Leśnym na Muchowcu. W tym roku zagrali m.in.: Hertz Klekot,
Bracia Figo Fagot, Łąki Łan, Xxanaxx, Luxtorpeda, Domowe Melodie,
Rasmentalism.

Student Fest Zabrze

Student Fest to zabrzańska impreza studencka organizowana
przez Wydziały Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, przy współpracy z Wydziałem Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Tegoroczna edycja wydarzenia trwała aż dwa dni. W imieniu
władz SUM studentów powitała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
W czwartek 1 czerwca na Stadionie “Arena Zabrze” im. Ernesta
Pohla odbył się turniej piłki nożnej. Wieczorem natomiast na
terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Zabrzu miały miejsce
koncerty zespołów Napięcie, Clumsy Warlocks, Everyfriday.
Gwiazdą wieczoru był znany DJ C-BooL.
Piątek rozpoczął się od wykładów popularnonaukowych dla
szkół średnich. Na kampusie SUM w Zabrzu-Rokitnicy odbył się
tradycyjny już StudentRun — bieg terenowy. Wieczorem z kolei
rozpoczęło się kino plenerowe, a po pokazach filmów studenci
zakończyli Student Fest imprezą plenerową.
Drugiego dnia imprezy, podczas trwania pokazów kina plenerowego i imprezy, członkowie PTSS Zabrze zorganizowali loterię
fantową, w której nagrody ufundował sponsor — firma Colgate.
Wszyscy chętni mogli kupić nieograniczoną liczbę losów. Do
każdego z nich był dołączony poczęstunek. Cały dochód z loterii
był przeznaczony na rzecz leczenia podopiecznej Fundacji Słoneczko — Agatki Szczepańskiej.
/Źródło: www.ptss.pl/
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INFORMACJA DLA STUDENTÓW SUM

Nowa aplikacja mobilna dla studentów i System Obsługi Testów i Egzaminów
Egzaminy i kolokwia zwykle nie kojarzą się zbyt przyjemnie. Najpierw żmudna
nauka, później test a na końcu kilka dni oczekiwania na wyniki.
Czy można w jakiś sposób uprzyjemnić te chwile i zmienić je w ciekawe doświadczenie? Centrum Informatyki i Informatyzacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom dając studentom nowe możliwości nauki i testowania swojej wiedzy.

Aplikacja MedicLearn
Zacznijmy od nauki — wyobraźmy sobie, że niezależnie od tego gdzie jesteśmy
i co robimy stoi obok nas nasz Wykładowca i co jakiś czas odpytuje nas z przedmiotu, do zdawania którego się przygotowujemy. Pyta nas co godzinę, co dwie ... pyta
nas tak często jak tylko się z nim na to umówimy. Może być wielu pytających z różnych przedmiotów. Mało tego. Nasi "wyimaginowani" Wykładowcy zadają nam
pytania, które prawdopodobnie pojawią się na teście. I to nas wciąga! Jeżeli mamy
więcej czasu, możemy rozwiązać test z taką liczbą pytań na jaką mamy ochotę
weryfikując jednocześnie poprawność naszych odpowiedzi. Ciekawe i przydatne,
nieprawdaż? Tak właśnie działa MedicLearn, aplikacja mobilna zbudowana w SUM
nazywana potocznie "samouczkiem". Sięgasz do Google Play, pobierasz, instalujesz
i masz dostęp do tysięcy pytań (dokładnie 5680 i z każdym tygodniem przybywają
kolejne) z różnych przedmiotów prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. To Ty decydujesz jak często chcesz być pytany i z jak wielu
przedmiotów. Możesz sprawdzać swoje postępy w statystykach.
Co ciekawe, nie musisz być studentem SUM by móc z niej korzystać — jesteśmy
Uniwersytetem i chcemy dzielić się naszą wiedzą. Chcemy, abyś odkrywał bogate
pokłady wiedzy medycznej i samodzielnie rozwijał pasję samokształcenia w obszarze przedmiotów okołomedycznych.
Jak pobrać aplikację? - wystarczy, że w Google Play wpiszesz frazę MedicLearn.

Egzaminy
Tutaj też przygotowaliśmy ciekawe rozwiązanie — testy elektroniczne. Już nie tylko kartka i ołówek, ale tablet lub ekran monitora.
Wszystko w przejrzystej formie, wygodnie i bezpiecznie. Każdy student SUM zaloguje się do systemu egzaminacyjnego za pomocą
danych z uczelnianej poczty elektronicznej. Jeżeli Wykładowca przygotował egzamin / kolokwium w Systemie Obsługi Testów i Egzaminów, wówczas student z łatwością znajdzie go na liście dostępnych i przystąpi do zaliczenia. Gdzie? W dowolnej pracowni komputerowej SUM lub z wykorzystaniem uczelnianych tabletów.
A co z czasem oczekiwania na sprawdzenie testu egzaminacyjnego? No cóż, tutaj zostało jeszcze co nieco do zrobienia. Obecnie
system każe studentowi czekać na wynik ok. dwóch sekund ale postaramy się wprowadzić niezbędne modyfikacje by skrócić ten
czas do sekundy.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://informatyka.sum.edu.pl/elektroniczny-system-egzaminowania/
/Marcin Chabior , kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM w Katowicach/
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Jak zgłosić projekt wynalazczy w UPRP lub innym właściwym
urzędzie?
W przypadku powstania wyników badań, które mogą stanowić projekt wynalazczy, w ramach:





realizacji obowiązków polegających na świadczeniu pracy noszącej znamiona pracy twórczej przez pracownika
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a studentem, doktorantem,
umowy zawartej z inną osobą nie pozostającą z Uczelnią w stosunku pracy,

Twórcy rozwiązania zobowiązani są do przekazywania w tym zakresie pisemnej informacji JM Rektorowi SUM.
Dokumentem zgłoszeniowym jest Formularz zgłoszeń projektów wynalazczych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia JM Rektora SUM Nr 57/2017 z dnia 04.05.2017 r.). Podpisany formularz można przesłać pocztą tradycyjną na adres
Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.
Należy zwrócić uwagę, że ochronie podlegają jedynie konkretne rozwiązania - plany, ogólne koncepcje nie podlegają ochronie. Wiele pomocnych informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Urzędu Patentowego RP (UPRP): www.uprp.pl, lub
w Poradniku wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym; Wydanie II uzupełnione; pod redakcją Andrzeja Pyrża, udostępnionym przez UP RP na stronie:
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/22/25227/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf
Zabezpieczenie ochrony intelektualnej wymaga od Twórcy:
1.

zachowania poufności,

2.

przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których
utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3.

powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników,

4.

współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych — nie
dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uczelni.

Ponadto, Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z usług rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy będzie prowadził
dalszą procedurę przed UP RP (lub innym właściwym urzędem), w tym przygotuje w porozumieniu z Twórcami dokumentację
zgłoszeniową. Po ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentacji zgłoszeniowej, rzecznik dokona zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym.
Jeżeli Urząd uzna, iż zgłoszone rozwiązanie zasługuje na udzielenie patentu, ochrona wynalazku ma moc obowiązującą od dnia
zgłoszenia.
Dane rozwiązanie nie może zostać ujawnione przed zgłoszeniem, zarówno w akademickim, czy branżowym środowisku, na
wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie.

Obsługę administracyjną w zakresie zgłoszeń projektów wynalazczych zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej z podległością merytoryczną do Prorektora ds. Nauki (rekna@sum.edu.pl, tel. 32 208-35-40).

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach
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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

