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Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018
6 października 2017 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 połączona z nadaniem tytułu
Doktora Honoris Causa Pani Janinie OchojskiejOkońskiej, założycielce Polskiej Akcji Humanitarnej.
Na uroczystość przybyli m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP
Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski; śląscy parlamentarzyści: Pani Poseł Barbara Dziuk,
oraz Poseł Jerzy Polaczek; Wiceprezydenci miast: Bytomia — Robert Dederko, Katowic — Bogumił Sobula,
Zabrza — Katarzyna Dzióba; przedstawiciele władz uczelni śląskich: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof.
Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej
prof. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. nauki i kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach —
prof. Barbara Kos, Prorektor ds. dydaktyki i studentów
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach — prof. Rajmund Tomik, Prorektor ds.
Relacja wideo z Inauguracji Roku Akademickiego
studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach — prof. Jacek Glenc, Prorektor ds. współpracy z Zagranicą Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego — prof. Tadeusz Burzyński; Doktor Honoris Causa SUM prof. Mieczysław
Chorąży; Profesorowie Honorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. Władysław Pierzchała i prof. Waldemar Janiec; Prezes katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. Józef Dubiński; Wicedyrektor delegatury Najwyższej
Izby Kontroli — Mariusz Marquardt; Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak; Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Janik; Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach — Janusz Dramski; dr Zygfryd Wawrzynek, reprezentujący Śląską Izbę Lekarską; Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach — insp. Roman Rabsztyn,
Zastępca Dyrektora Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach — dr Bożena Drybańska; Kapitan Piotr Ziobro z Wojskowej Komendy Uzupełnień; Duszpasterz Akademicki — ks. Damian Copek; Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia Wojciech Kuta; Prezes Polska Press Oddział Śląsk Zenon Nowak; Koordynator Ratownictwa Medycznego
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Jolanta Towarek; Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach Jacek Słobosz, pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz rodzina i przyjaciele Prezes PAH
Janiny Ochojskiej, Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, dyrektorzy szpitali klinicznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz
innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących oraz studenci i pracownicy Uczelni.
W przemówieniu inauguracyjnym Rektor SUM stwierdził, że tegoroczna uroczystość ma charakter szczególny, ze względu na
osobę Pani Janiny Ochojskiej-Okońskiej, która całym swoim życiem pokazuje, że każdy ma siłę sprawczą zmieniania świata na
lepsze. Podkreślił także, że niesienie ulgi w cierpieniu każdemu choremu jest podstawą działania i to nie tylko w miejscu wykonywanej pracy, lecz także w każdej sytuacji życiowej. „W tym właśnie szczególnie przejawia się humanizm zawodu pracownika
ochrony zdrowia, który postrzegamy jako powołanie, misję i służbę zarazem. W dobie powszechnej cyfryzacji musimy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie tych postaw w procesie dydaktycznym. Nie można dopuścić aby stały się one tylko pustymi frazesami” — zaapelował JM Rektor — „Mamy już takich wychowanków, którzy w ramach własnych środków i wolnego czasu jeżdżą
leczyć mieszkańców w Indiach, Tanzanii, czy Paragwaju. Pracowników, którzy angażują się w przedsięwzięcia charytatywne i mają
w tym zakresie liczne osiągnięcia. W wydarzeniach tych aktywny udział biorą studenci. Pokazują, że bezinteresowne dawanie,
poświęcanie swojego czasu na rzecz innych ma głęboki sens. Pozwala to także na integrację środowiska, na pracę nad tym, aby
i pracownicy i studenci myśleli nieco bardziej w kategoriach „my”, a nie „oni”.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 cd.
Następnie głos zabrali: Wicemarszałek Sejmu — Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia — Józefa Szczurek-Żelazko
oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski.
Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych
studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.
Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpił prof. Lech Poloński.

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA
Minister Zdrowia przyznał nagrody pracownikom naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Za osiągnięcia organizacyjne znacząco wpływające na rozwój kadr w dziedzinie nauk medycznych, w związku z pełnieniem funkcji
Przewodniczącego Sekcji Medycznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Minister Zdrowia przyznał Nagrodę
II Stopnia prof. Michałowi Tenderze.
Na wniosek Rektora została również przyznana Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia dla dr hab. Moniki Rudzińskiej-Bar, za współredakcję i współautorstwo podręcznika „Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej”, jako materiału wspierającego jakość kształcenia
lekarzy neurologów.

CEREMONIA NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PANI JANINIE OCHOJSKIEJ-OKOŃSKIEJ
Zgodnie z Uchwałą nr 39/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadał Pani Janinie
Ochojskiej-Okońskiej, tytuł Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Z wnioskiem o nadanie tytułu Doktora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Janinie OchojskiejOkońskiej wystąpili:
- profesor Ewa Małecka-Tendera;
- profesor Katarzyna Mizia-Stec;
- profesor Damian Kusz;
- profesor Michał Tendera;
- profesor Andrzej Więcek;
- profesor Wojciech Wojakowski.
Recenzentami w postępowaniu byli:
- profesor Janina Stępińska — kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
- profesor Bogusław Śliwerski — kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego;
- profesor Eugeniusz Józef Kucharz — kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM w Katowicach.
W imieniu wnioskodawców laudację wygłosił prof. Michał Tendera — promotor postępowania, który przedstawił życiorys i osiągnięcia
laureatki: „Polska Akcja Humanitarna, budując studnie zapewnia ludziom wodę, bez której życie jest niemożliwe. Dostarcza też żywność,
stwarzając jednocześnie mechanizmy, umożliwiające jej produkcję na miejscu. Wreszcie, stwarza godne warunki sanitarne, a także dostarcza
w różne rejony świata leki i sprzęt medyczny. W pełni doceniając zasługi wszystkich tu obecnych pozwalam sobie postawić tezę, że nikt z nas
nie uratował zdrowia i życia tylu ludzi, co Pani Janina Ochojska” — podkreślił Profesor — „Zasługi Pani Janiny Ochojskiej dla środowiska
medycznego w ogóle, a dla realizacji celów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w szczególności, są niewątpliwe. Dotychczas uczelnie
medyczne wyróżniały doktoratami honorowymi wyłącznie osoby zasłużone dla nauki czy praktyki klinicznej. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Pani Janinie Ochojskiej oznacza zmianę paradygmatu i istotne wzbogacenie grona laureatów. Jestem głęboko przekonany, że
przyznanie Jej tej godności stanowi nie tylko wyróżnienie dla Niej, lecz także Jej obecność w gronie Doktorów Honorowych Uczelni jest
wyróżnieniem dla naszego środowiska.” — dodał.
Następnie Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda odczytał treść dyplomu, a JM Rektor SUM dokonał aktu nadania
tytułu Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zakończył wykład inauguracyjny Prezes PAH pt. „Wyzwania Pomocy Humanitarnej w związku
z sytuacją migracyjną na świecie”.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach notowany
w Rankingu Szanghajskim
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako jedyna medyczna
uczelnia z Polski, został uwzględniony w tegorocznym zestawieniu
Academic Ranking of World Universities (ARWU) — znanym jako Lista
Szanghajska. W rankingu znalazło się sześć polskich uczelni: Uniwersytet
Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w pierwszej pięćsetce uczelni,
natomiast w przedziale miejsc od 500 do 800 (ARWU World Top 500
Candidates 2017) — obok Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są także: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Wrocławski.
SUM został także ujęty w zestawieniu ShanghaiRanking's Global Ranking
of Academic Subjects 2017 w dziedzinie „medycyna kliniczna” w przedziale miejsc 401-500. Oprócz SUM w rankingu znalazł się także Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Twórcy zestawienia pod uwagę biorą liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa,
liczbę najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach "Nature" czy
"Science", liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index — Expanded oraz Social Sciences
Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał
prestiżowe Logo HR Excellence in Research
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dołączył do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe Logo HR Excellence in
Research, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym
działalność badawczo-rozwojową.
Aby uzyskać Logo HR należy przejść szczegółową procedurę i spełnić
określone przez Komisję Europejską warunki. Jednym z nich jest wdrożenie
w Uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca. Instytucje otrzymując Logo są
zobowiązane także do wdrożenia „Kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych”, którego zasady zapewniają przyjazne środowisko
pracy naukowej oraz transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.
Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Oba dokumenty zwracają uwagę na
potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych na
każdym etapie ich ścieżki zawodowej.
W ocenie Komisji Europejskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Otrzymanie wyróżnienia Logo „HR Excellence in Research” wiąże się m.in. :



ze znaczącym wzrostem poziomu atrakcyjności zatrudnienia w naszej uczelni stwarzającej przyjazne warunki pracy naukowej
i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,



premiowaniem jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, w tym w programie
ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,



premiowaniem jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,



prawem do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Przyznawanie Logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers
nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby
pracowników naukowych instytucji europejskich.
Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające zasady Karty i Kodeksu, organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają
naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
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Uroczyste zamknięcie kapsuły czasu

W poniedziałek 16 października o godz. 11.00 w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącym się
w Zabrzu-Rokitnicy odbyła się uroczystość zamknięcia kapsuły czasu zawierającej przesłanie do przyszłych pokoleń.
W uroczystości wzięła udział Wiceprezydent Zabrza — Katarzyna Dzióba, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu dr n. med.
Mariusz Wójtowicz, Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie dr n. med. Józef Kurek, Prorektorzy SUM: prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Kanclerz SUM dr n. o zdr. Bernadeta Kuraszewska,
Dziekani i Prodziekani Wydziałów SUM, absolwenci i studenci Uczelni oraz przedstawiciele firmy Wodpol Sp. z o.o., która prowadzi prace
remontowe w budynkach kampusu i biura projektowego An Archi Group.
Uroczystość poprowadził prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek — Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu. W imieniu władz Uczelni „List do potomnych” odczytała Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta.
Następnie głos zabrała przedstawicielka absolwentów SUM dr Maria Gajecka-Bożek, która odczytała treść wspomnień, jakie zostały
zamknięte w kapsule dla przyszłych pokoleń. Swoje przesłanie dla studentów z przyszłości przygotowała także Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, a jego treść odczytały Joanna Smolarczyk i Andżelina Ngo.
Po zamknięciu kapsuły — w której zamieszczono także medal i odznakę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, egzemplarz
„Dziennika Zachodniego”, materiały o Zabrzu przekazane przez władze Miasta, nośnik elektroniczny zawierający kopie złożonych do
kapsuły listów i informację o prowadzonej inwestycji — pracownik firmy remontowej odebrał kapsułę z rąk Dziekana prof. Macieja
Misiołka celem zamieszczenia jej w specjalnie przygotowanej tytanowo-cynkowej kuli, usytuowanej na szczycie wieży zegarowej.
Miejsce umieszczenia kapsuły nie jest przypadkowe — to właśnie w Rokitnicy, dzisiejszej dzielnicy Zabrza, 20 marca 1948 r. rozpoczęła się
działalność Uniwersytetu, wtedy jeszcze pod nazwą Akademia Lekarska. Pierwsze budynki dzisiejszego kampusu zostały wzniesione
w latach 1902-1904 według projektu berlińskich architektów, braci Emila i Georga Zillmannów. Mieścił się tam Powiatowy Dom dla Inwalidów. W roku 1928 według projektu architekta Teodora Ehla powstały pozostałe zabudowania dookoła obecnego dziedzińca przy ulicy
Jordana 19. Przeznaczone były na szpital górniczy i mieszkania personelu. W 1948 roku przekazano budynki powołanej do życia
Akademii, które do dziś służą Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.
W 2014 r. władze Uczelni podjęły decyzję o gruntownym remoncie i przebudowie budynków kampusu za ponad 86 mln zł. To największa
inwestycja od czasu powstania kompleksu. Obecnie realizowany jest jej pierwszy etap na kwotę ponad 25 mln zł, finansowany ze
środków własnych Uczelni. Prace prowadzi firma Wodpol Sp. z o.o., na podstawie projektu wykonanego przez biuro An Archi Group.
Celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka dla rozwoju dydaktyki i nauki. Planuje się również uruchomienie Centrum
Naukowo-Badawczego.
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Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych popiera postulaty Porozumienia
Rezydentów OZZL
11 października 2017 r. Konferencja Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych podjęła uchwałę w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego.
W uzasadnieniu Rektorzy uczelni medycznych podkreślili,
że „Żądania PR OZZL stanowią odzwierciedlenie stanowiska Konferencji dotyczącego konieczności wzrostu środków na kształcenie
lekarzy, będących nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia. Kształcenie przed i podyplomowe kadr medycznych wymaga
dofinansowania bowiem pamiętać należy, że przyszłych lekarzy uczą także lekarze, którzy oprócz świadczenia usług zdrowotnych prowadzą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Konieczność udzielania świadczeń przez lekarzy w kilku podmiotach leczniczych,
przekraczanie dobowej liczby godzin pracy to sytuacja, która jest wynikiem wieloletniego niedofinansowania systemu ochrony zdrowia
i kształcenia. Konsekwencją jest emigracja zarobkowa personelu lekarskiego i powstające niedobory kadrowe. Kwestia wynagrodzeń
jest tylko jednym z wielu czynników wymagających zmian”.
Uchwałę KRAUM, podczas Zgromadzenia Plenarnego 13 października 2017 r. poparła także Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich.
Z pełną treścią uchwały można zapoznać się na stronie KRAUM https://kraum.org.pl/

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot Doktorem Honoris
Causa Uniwersytetu Opolskiego

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Franciszek Kokot, nestor
śląskiej medycyny i wybitny nefrolog, były Rektor Śląskiej
Akademii Medycznej i wieloletni kierownik Katedry i Kliniki
Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, odebrał tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu
Opolskiego, podczas inauguracji roku akademickiego, która
odbyła się 11 października br.
Urodzony w 1929 r. w Oleśnie prof. dr hab. n. med. Franciszek
Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Jest laureatem wielu nagród, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jako nauczyciel akademicki, profesor i rektor, prof. Kokot miał istotny wpływ na
kształcenie studentów i większości absolwentów SUM przez
kilkadziesiąt lat.

Jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów miał wpływ na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006.
Jako autor podręczników oddziałuje na wszystkich studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych
i nefrologii.
Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego jest dziesiątym w karierze Profesora.
Dziękując za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego najwyższego akademickiego wyróżnienia!
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Joanny Folwarcznej
Postanowieniem z dnia 15 września br., Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych dr hab. n. farm. Joannie Folwarcznej, kierownikowi Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zainteresowania naukowe Pani Profesor skierowała na poznanie czynników wpływających na rozwój osteoporozy. Wśród prowadzonych badań po habilitacji można wyróżnić dwie główne grupy: badania działania substancji pochodzenia roślinnego oraz badania leków modyfikujących przekaźnictwo w układach regulujących procesy metaboliczne w tkance kostnej.
Kierowała grantem krajowym — projekt badawczy własny pt. „Badania wpływu leków
przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny na rozwój doświadczalnej osteoporozy wywołanej niedoborem estrogenów u szczurów”.
Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych prof. Joanna Folwarczna zalicza współautorstwo 14 rozdziałów podręcznika „Kompendium
farmakologii” pod red. prof. W. Jańca (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cztery wydania).

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Zenona Czuby
Postanowieniem z dnia 15 września br., Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy
profesora
nauk
medycznych
dr.
hab.
n.
med.
Zenonowi
Czubie,
kierownikowi
Katedry
i
Zakładu
Mikrobiologii
i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W pracy naukowej prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba prowadzi badania dotyczące
m.in.: układów biologicznych generujących reaktywne formy tlenu i azotu; syntezy
i własności nitroimidazoli o aktywności biologicznej; składu chemicznego i biologicznych właściwości ekstraktów propolisu; oceny układu immunologicznego w stanach
patologicznych i wybranych wskaźników układu immunologicznego w grupach ryzyka
związanego ze skażeniami przemysłowymi; preparatów o potencjalnych właściwościach modyfikatorów odpowiedzi biologicznej (BRM); immunotropowych właściwości
naturalnych i syntetycznych flawonoidów; regulacji aktywności genomu makrofagów przez flawonoidy w zakresie wybranych indukowalnych mediatorów procesu zapalnego; oceny układu immunologicznego w stanach patologicznych; neuroendokrynologii i psychoimmunologii; insulinopodobnego czynnika wzrostu i erytropoetyny w mleku kobiecym w zależności od czasu trwania ciąży; bakteriologicznej oceny
żywności, a także badania immunodiagnostyczne i eksperymentalne w medycynie fizykalnej. Członek Rady Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
w latach 1993–1996. W maju 2012 został wybrany Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu na kadencję 2012-2016. Jest autorem/współautorem 72 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych,
136 streszczeń zjazdowych, 15 rozdziałów w podręcznikach, 21 referatów zjazdowych, a także skryptu "Materiały pomocnicze do egzaminu testowego z mikrobiologii i immunologii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego" (Katowice 1994). Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony drugą nagrodą Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za pracę
opublikowaną w „Protetyce Stomatologicznej” (1987), a także kilkakrotnie nagrodami rektora ŚAM za osiągnięcia w pracy
naukowej i dydaktycznej.

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta członkiem Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni została wybrana członkiem Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na czteroletnią kadencję.
Do zadań KRASPiP należy ocena czy uczelnia starająca się o akredytację dla
kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia
określone w przepisach; wizytacja placówek i sprawdzanie ich wyników
nauczania.
Rada składa także wnioski do Ministra Zdrowia o wydanie akredytacji
lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.
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Prof. Marian Zembala
Prezesem Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, kierownik Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca, objął funkcję Prezesa Europejskiego
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS), podczas
dorocznego zjazdu tej organizacji, trwającego od 7 do 11
października br. w Wiedniu.
EACTS to największe na świecie stowarzyszenie kardiochirurgów. Prof. Marian Zembala jest pierwszym Polakiem kierującym tą organizacją w jej ponad trzydziestoletniej historii.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Zbigniewa Gąsiora

13 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z dnia 6 maja 2017 r., prof.
dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior — kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz
za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

Prof. Andrzej Więcek Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek — kierownik Katedry
i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, został wybrany w poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego podczas
odbywającego się w dniach 12-14 października br. Kongresu
PTT.
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Prof. Andrzej Paradysz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa
Urologicznego
Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego, prof. dr. hab. n. med. Andrzejowi Paradyszowi, kierownikowi
Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, został nadany tytuł Honorowego Członka PTU.
Jak podkreślił prof. Andrzej Paradysz, wyróżnienie to jest wyrazem
uznania środowiska urologicznego dla działalności naukowej i organizacyjnej Kliniki Urologii.

Dr hab. n. med. Jarosław Barski Wiceprezesem PTBUN
Dr hab. n. med. Jarosław Barski, kierownik Centrum Medycyny
Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, został wybrany na Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa
Badań Układu Nerwowego na kadencję 2017-2019.
PTBUN powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie
i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac
naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych,
reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą.
Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Dr hab. Łukasz J. Krzych,
prof. SUM, członkiem Zarządu Głównego PTAiIT
Dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych, prof. nadzw. SUM,
kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został wybrany członkiem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w kadencji 2017-2020. Prof. Krzych został także
wybrany Przewodniczącym Sekcji Intensywnej Terapii na najbliższą kadencję.
W latach 2014-2017 prof. Krzych pełnił funkcję
Sekretarza Zarządu Głównego PTAiIT oraz Przewodniczącego Sekcji Kardiotorakoanestezjologii.
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej
Terapii powstało w 1959 roku jako Towarzystwo
Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem
naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów.
Do zadań Towarzystwa należą prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie anestezjologii i intensywnej
terapii, współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, dbanie o wysoką etykę zawodową członków, szerzenie wiedzy z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu, współdziałanie w planowaniu i organizowaniu służby zdrowia w zakresie reprezentowanej specjalności.
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Dr hab. Anna Mertas prezesem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
Dr hab. n. med. Anna Mertas, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została wybrana prezesem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
w kadencji 2017-2021.
W latach 2007-2017 dr hab. Anna Mertas pełniła funkcję przewodniczącej
Oddziału PTDL w Katowicach, natomiast w latach 2010-2017 była członkiem
Zarządu Głównego PTDL.
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) jest stowarzyszeniem
naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny
laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej
swoich członków. Towarzystwo współpracuje z organami administracji
państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki
laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia.
PTDL liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. Towarzystwo
wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza.
PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających
na polu medycyny laboratoryjnej: EFLM oraz IFCC.

Prestiżowa Nagroda Diamond Pen

Praca autorstwa dr n. hum. Moniki BąkSosnowskiej i prof. dr hab. n. med. Violetty
Skrzypulec-Plinty pt.: „Health behaviors,
health definitions, sense of coherence, and
attitudes towards obesity of general
practitioners and diagnosing obesity in
patients. Archives of Medical Sciences: 1-8”
została uhonorowana prestiżową Nagrodą
Brylantowego Pióra (Diamond Pen) przyznaną przez Good Publication Practice
Committee w Nowym Yorku, USA za najlepszą publikację opublikowaną w czasopiśmie medycznym w 2016 roku.
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Projekt dr hab. Anety Gawlik uzyskał prestiżowy Large Grant ESPE
Research Unit
W trakcie 10th International Meeting of Pediatric Endocrinology
w Waszyngtonie został ogłoszony wynik konkursu Large Grant ESPE Research Unit. Ten prestiżowy grant został przyznany na badanie, którego
liderem jest dr hab. n med. Aneta Gawlik z Katedry i Kliniki Pediatrii
i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Temat badania to "PERSONALIZED APPROACH TO NON-SYNDROMIC
CHILDHOOD OBESITY USING MULTI-OMICS DISEASE SIGNATURE". W jego
realizacji będą brały udział poza stroną polską również badacze z renomowanych ośrodków uniwersyteckich z Niemiec, Włoch, Turcji i Izraela.
Okres jego trwania/finansowania przypada na dwa lata 2018-2019.
Celem planowanego badania jest próba ustalenia indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego (w rozumieniu modyfikacji stylu życia) w odniesieniu do dzieci i młodzieży z otyłością dzięki wykorzystaniu „multi-omics disease siganture” (jednoczasowe badanie/analiza steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu, fenotypu biochemicznego i klinicznego z zastosowaniem do opracowania danych modelu bioinformatycznego „deep learning”). Do badania planuje się włączyć grupę młodocianych
pacjentów z otyłością pozostających pod opieką Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej. Pacjenci będą podlegać standardowym
procedurom obowiązującym w przypadku pacjentów z nadmierną masą ciała, a ponadto będą zapraszani (po uzyskaniu świadomej
zgody) do wykonania ponadstandardowych procedur: oznaczenia profilu steroidowego i oznaczenia kwasów żółciowych w moczu
(oznaczenia metabolomu w Justus Liebig University, Niemcy), oceny mikroflory jelitowej w próbce kału (mikrobiom — badania
nieinwazyjne, Polska), pobrania dodatkowej próbki krwi na badania genetyczne (badania genomu w Technion Israel Institute, Hajfa,
Izrael) oraz na adipokiny (ponadstandardowe badanie w celu określenia fenotypu biochemicznego). Poza katowickim ośrodkiem
rekrutację i realizację takiego samego protokołu wykonywać będą ośrodki we Włoszech oraz Turcji.
Celem projektu jest ustalenie zasad medycyny spersonalizowanej w odniesieniu do otyłości wieku dziecięcego przy wykorzystaniu
metod wieloprofilowego/wielopłaszczyznowego scharakteryzowania pacjenta (wykorzystując bioinformatyczne algorytmy „deep
learning”) poprzez określenie jego steroidometabolomu, mikrobiomu, genomu („mutli-omics”) w połączeniu ze szczegółowym
opisem fenotypu klinicznego i biochemicznego.

I Spotkanie przedstawicieli śląskich uczelni z delegacją Regionu
Autonomicznego Ningxia Hui
21 września 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli śląskich uczelni z delegacją Regionu Autonomicznego Ningxia Hui (Chiny) które
stało się okazją do zaprezentowania potencjału śląskich uczelni
i nawiązania nowych form współpracy.
Ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rektora ds. programów
rozwojowych i innowacji prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
oraz mgr inż. Barbara Jarzębska — Dyrektor Centrum Transferu
Technologii SUM, którzy zaprezentowali ofertę naukowodydaktyczną SUM.
Delegację chińską reprezentowali: Yao Aixing — Wicegubernator
Regionu Autonomicznego Ningxia Huim, Cui Xiaohua — zastępca
Sekretarza Generalnego Rządu Ludowego Regionu Autonomicznego Ningxia Hui, Xie Xiaoguang — zastępca Dyrektora Generalnego Biura Spraw Zewnętrznych Ludowego Regionu Autonomicznego, Li Xiaoyan — Prorektor Politechniki Ningxia oraz Chai Hongyun — Prezes Polsko-Chińskiego Towarzystwa GospodarczoKulturalnego.
Wśród gości z Chin był również Pan Sun Tao — JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Ningxia, uczelni, zlokalizowanej w Yinchuan — stolicy regionu. Uniwersytet podobnie jak SUM kształci blisko 10 000 studentów na pięciu kierunkach takich jak Medycyna
Kliniczna, Tradycyjna Medycyna Chińska, Medycyna Prewencyjna, Farmacja, oraz Pielęgniarstwo. Z uwagi na duże podobieństwo
pomiędzy Uniwersytetem Chińskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, według Pana Prof. Edwarda Wylęgały
istnieje duża szansa na nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy jednostkami, co potwierdziła rozmowa przeprowadzona
podczas spotkania.
Uniwersytet Śląski reprezentowali: prof. dr hab. Ryszard Koziołek — Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Krzysztof
Jarosz — Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Adam Wojtaszek — Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego, dr Agnieszka
Tambor — koordynator ds. Klasy Konfucjańskiej, mgr Joanna Laskowska — kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, mgr Agata Wójcik — kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, mgr Giga Gogosashvili z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: dr inż. Grzegorz Kłapyta — kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej,
a także Karina Iwan i Dominika Zielińska z Wydziału Gospodarki Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, który był
organizatorem wydarzenia.
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Pani Jolanta Wadowska-Król Honorową Obywatelką Katowic

Pani Jolanta Wadowska Król, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela
Katowic. Uroczystość odbyła się w trakcie specjalnej sesji Rady Miasta.
Pani Jolanta Wadowska-Król jako jedna z pierwszych odkryła objawy
ołowicy u pacjentów mieszkających w sąsiedztwie ówczesnej Huty
Metali Nieżelaznych "Szopienice" i poprowadziła skuteczną akcję,
w rezultacie której w latach 1974-1981 uratowano przed zachorowaniem i śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic-Szopienic.
Za swoją działalność została oficjalnie doceniona w 2005 r. przez
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który
przyznał Jej Złoty Medal „Solidarności”, a w 2013 r. wyróżniona Śląską
Nagrodą Obywatelską oraz
Zielonym Czekiem
w kategorii
„profilaktyka zdrowotna dotycząca zagrożeń schorzeniami związanymi
ze stanem środowiska” przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W 2015 r. roku Pani Doktor otrzymała Medal Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, a także odznakę honorową Rzecznika Praw
Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.
Władze SUM podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Katowic Jolancie Wadowskiej-Król, reprezentowała
Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Nowy podręcznik pod redakcją prof. dr hab. n. med. Damiana Kusza

Ukazał się nowy podręcznik Campbell „Ortopedia operacyjna. Podstawowe
techniki” pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Damiana Kusza,
kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach.
W podręczniku opisano 100 najważniejszych technik chirurgicznych,
wybranych z czterech tomów dzieła Campbell „Ortopedia operacyjna” (red.
Damian Kusz). Autorami są wybitni chirurdzy, profesorowie
Uniwersytetu w Memphis (Tennessee) — Kliniki Ortopedycznej Campbella.
Zalety książki:
• Łatwo dostępne źródło informacji, zawierające procedury operacyjne
najczęściej wykonywane w tym ośrodku i na oddziałach ortopedii na całym
świecie, opisane w punktach, przedstawiających kolejne etapy zabiegu.
• Zawiera ryciny i dostęp do filmów ułatwiających zapamiętanie szczegółów
technicznych przebiegu operacji.
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Nagroda naukowa za rozprawę doktorską
W dniu 19 września 2017 r. w Puławach, podczas rozpoczęcia XII Konferencji
Szkoleniowo-Naukowej Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, zostały
przyznane nagrody w konkursie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
za prace wykonane w latach 2015-2017.
Spośród 13 ocenianych publikacji nagrodzono dwie prace habilitacyjne i jedną
doktorską. Dr n. med. Rafał Skowronek, absolwent SUM oraz Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, reprezentujący Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa
Toksykologicznego, otrzymał nagrodę naukową I stopnia za rozprawę doktorską pt. „Badania mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450
w wątrobie szczura w warunkach desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej podawaniem analogów gonadoliberyny”.
Rozprawa doktorska dr. Rafała Skowronka została przygotowana w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którego kierownikiem jest dr hab. n. med. Piotr Czekaj, prof. nadzw. SUM,
pełniący również funkcję promotora. Publiczna obrona rozprawy odbyła się 28.02.2017 r. Recenzentami byli: prof. dr hab. n. med. Bogusław
Okopień (Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM) i prof. dr hab. n. farm.
Mirosław Szutowski (Zakład Toksykologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Badania doktoranta były finansowane z grantu
Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM 4” (Nr 2012/07/N/NZ4/02569) oraz środków służących rozwojowi uczestników studiów
doktoranckich i grantów instytucjonalnych SUM w Katowicach.

Prof. Eugeniusz J. Kucharz członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz, kierownik Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM został wybrany 73. członkiem Unii
Polskich Pisarzy Lekarzy — organizacji skupiającej lekarzy zajmujących się twórczością literacką. Profesor publikuje m.in. przekłady
małych utworów literackich, reportaże i eseje oraz szkice z historii
medycyny. Przed laty pisywał wiersze w języku angielskim,
z których jeden uzyskał wyróżnienie nadane przez American Poetry Association, a jeden został zamieszczony w antologii poezji
amerykańskiej (w 1987 r.).

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego
17 października 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta
sesja, podczas której swoją działalność zainaugurował Młodzieżowy
Sejmik Województwa Śląskiego.
Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa śląskiego.
Możemy być dumni z naszych studentów Pana Kosmy Kasydara studenta Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Pana Karola Krystka
studenta Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, którzy zostali wybrani na radnych
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy studenckie.
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Studentki SUM docenione na Festiwalu Fizjoterapii
Aleksandra Kaczyńska i Katarzyna Gil — studentki reprezentujące Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod
Specjalnych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, uzyskały I i III miejsce (I miejsce A.Kaczyńska, III miejsce K.Gil) w konkursie wiedzy
na temat fizjoterapii podczas V Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, który odbył się w dniach 09-10 czerwca 2017 r.

(premiery), oraz magistrów fizjoterapii (talenty).

Festiwal Fizjoterapii podzielony był na trzy części: konkurs
wiedzy na temat fizjoterapii, sesje naukowe z wystąpieniami
prelegentów oraz warsztaty wiedzy praktycznej. Konkurs
wiedzy odbywał się w trzech kategoriach: dla studentów
studiów I stopnia (debiuty), studentów studiów II stopnia

Studentki reprezentujące Koło Naukowe, którego opiekunem jest mgr Magdalena Rutkowska startowały w kategorii "Debiuty".
Podczas festiwalu zorganizowano także Sesję Naukową Młodych Pracowników Nauki i Studentów, na której wyróżniono
3 spośród 21 zaprezentowanych prac. Wśród nagrodzonych była praca studentki II roku fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Anny
Kałuży ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu WNoZ.
Tytuł wyróżnionej pracy to „Aktywność fizyczna osób starszych — mieszkańców wsi Śląska Cieszyńskiego i jej związek z samooceną
zdrowia oraz lękiem i depresją”. Opiekunem Koła jest dr Andrzej Knapik.

Studentka Koła Naukowego Medigenet nagrodzona za najlepszy plakat na
III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu

Barbara Łasut — studentka II roku studiów II stopnia kierunku
biotechnologia, członkini koła naukowego Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zdobyła
nagrodę za najlepszy plakat w sesji tematycznej "Biologia
molekularna i biotechnologia". Jej praca pt. "Wpływ wyciszania
mir148a na procesy komórkowe komórek glejaka wielopostaciowego eksponowanych na działanie bajkaliny" została doceniona podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów
Nauk o Życiu, która odbyła się w Łodzi 11-12 maja br.

II miejsce dla studentów SUM w Turnieju Wiedzy Fizjologicznej "Wielka Synapsa"
Reprezentacja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w składzie:
Agnieszka Borowiec ( II rok kierunku lekarskiego, Wydział Lekarski w Katowicach) oraz Agata Piecuch i Piotr Wichary (II rok kierunku lekarskiego, Wydział
Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu), zajęła II miejsce
wśród reprezentantów polskich uczelni medycznych podczas odbywającego
się w Poznaniu w dniach 23-24 czerwca br. Turnieju Wiedzy Fizjologicznej
"Wielka Synapsa".
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Trzy projekty SUM w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”
otrzymały pozytywną ocenę komisji
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako jedyna Uczelnia medyczna
w Polsce otrzymał pozytywną ocenę aż trzech wniosków złożonych w ramach
I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
W konkursie wnioski złożyły następujące Wydziały:
Wydział Lekarski w Katowicach,
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy między
środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we
współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.
Korzyści z udziału w programie płyną dla każdej ze stron, zarówno dla doktoranta, jak i dla jednostki naukowej
i przedsiębiorcy.

Kolorowo, znaczy zdrowo — warsztaty kulinarno-edukacyjne

Jak przekonać najmłodszych do zdrowego odżywiania? Najlepiej edukując
i ucząc ich gotować — z takiego założenia wyszli pomysłodawcy projektu
„Kolorowo, znaczy zdrowo”, skierowanego do uczniów II klas szkół podstawowych, który jest realizowany w Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Dania na ciepło i zimno, własnoręcznie pieczone pełnoziarniste bułeczki, ale
także potrawy, którymi można zaimponować niejednemu dorosłemu: lody
o smaku bekonu i marchewki, puder z oliwy czy szpinaku — czyli elementy
kuchni molekularnej — tego wszystkiego dzieci nauczą się pod czujnym okiem
profesjonalistów. Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat
zasad prawidłowego żywienia z jednoczesnym rozwijaniem ich kompetencji
w zakresie myślenia kreatywnego i krytycznego.
„Problem otyłości wśród polskich dzieci stale się pogłębia. Z badań wynika, że
krytycznym momentem, w którym może pojawić się nadwaga jest zwykle wiek
ok. 11 lat. Dlatego dzieci od najmłodszych lat powinny poznawać nowe smaki
i przekonywać się, że ze zdrowych produktów można stworzyć smaczne i atrakcyjnie podane posiłki. To zaprocentuje w przyszłości.” – przekonuje dr Elżbieta
Szczepańska z Katedry Dietetyki SUM.
Trudności z rozpoznawaniem podstawowych smaków, takich jak słodki, słony gorzki czy kwaśny to tzw. daltonizm smakowy, o którym
mówi się stosunkowo rzadko. Podczas warsztatów dzieci mają okazję sprawdzić swoją wrażliwość na smaki i zapachy w profesjonalnej
pracowni sensorycznej, która na co dzień służy studentom SUM.
W trakcie warsztatów edukacyjnych poprzez gry i zabawy dydaktyczne, dzieci zapoznają się z piramidą zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej oraz produktami zalecanymi i przeciwskazanymi w racjonalnym żywieniu Do dyspozycji uczniów jest także profesjonalnie wyposażona kuchnia. Uczniowie uczą się rozpoznawać warzywa, poznają smak i zapach ziół, dowiedzą się również jakimi produktami spożywczymi można zastąpić sól i cukier. W czasie zajęć mogą wykazać się umiejętnościami i kreatywnością przy przygotowywaniu zdrowych potraw.
Elementem końcowym warsztatów jest degustacja przygotowanych potraw. Nad przebiegiem zajęć czuwają specjaliści z zakresu dietetyki
Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.
Zaplanowany na dwa lata projekt obejmie 280 uczniów z sześciu szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich — partnera przedsięwzięcia.
Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”
PO Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość dofinansowania to 113 121,12 zł.
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XIV Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”
W dniach 13-14 października 2017 roku w Auli im. prof.
W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się XIV Konferencja
„Profilaktyka w Medycynie” organizowana przez Wydział Nauk
o Zdrowiu SUM. JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki objął Konferencję Honorowym Patronatem.
Celem Konferencji było propagowanie zasad promocji zdrowia
i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń
z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiane były rekomendacje
towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki lekarskiej.
Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr
hab. n. med. Jan Duława. W otwarciu Konferencji uczestniczyła
Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
W tym roku głównymi tematami były zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych, onkologii i geriatrii.
Prowadzone były również sesje multidyscyplinarne, w których poruszano zagadnienia z dziedziny diabetologii, chorób zakaźnych,
psychiatrii i dermatologii.
Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk z UJ w Krakowie oraz prof. Jan Duława. Kolejne wykłady programowe wygłosili eksperci z różnych dziedzin medycyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Józef Drzewoski
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tradycyjnie, jak co roku, w programie Konferencji była Sesja Studencka, podczas której studenci reprezentujący Koła STN z Wydziału
Nauk o Zdrowiu zaprezentowali swoje prezentacje z zakresu tematycznego promocji zdrowia i prewencji schorzeń.
/prof. dr hab. n. med. ZBIGNIEW GĄSIOR
kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii
Wydział Nauk o Zdrowiu SUM/

Konferencja „Zastosowanie innowacyjnych technologii
we współczesnej rehabilitacji”
W wyniku współpracy Stowarzyszenia ISPO Polska i Katedry Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach po raz pierwszy została zorganizowana Konferencja naukowo - szkoleniowa pt. „Zastosowanie innowacyjnych technologii we
współczesnej rehabilitacji”.
Organizatorami byli prof. nadzw. dr hab. Ryszard Plinta — kierownik
Katedry Fizjoterapii SUM w Katowicach oraz doktorantka WNoZ SUM
w Katowicach mgr Agnieszka Ciukszo — sekretarz ISPO Polska, zajmująca
się projektowaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego
w technologii druku przestrzennego.
Konferencja poruszała tematykę roli nowoczesnych technologii w procesie
usprawniania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu ruchu.
Zaprezentowane zostały techniki skanu bezpośredniego ciała człowieka,
dzięki którym możliwe jest projektowanie indywidualnych sprzętów zaopatrzenia ortopedycznego w oparciu o technologię druku przestrzennego.
Ponadto zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne w protetyce
kończyn.
Uczestnikami konferencji byli fizjoterapeuci, lekarze, ortotycy, protetycy
i inni specjaliści zajmujący się usprawnianiem narządu ruchu człowieka oraz
pracownicy i studenci SUM.
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XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
W dniach 14-16 września br. w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach odbył się XXXIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. n.
med. Tomasz Szczepański — Prorektor ds. Nauki, kierownik
Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu była prof. dr hab. n. med. Urszula GrzybowskaChlebowczyk.
Zaproszenie do wygłoszenia wykładów oraz prowadzenia
warsztatów przyjęli eksperci z rożnych dziedzin pediatrii.
Tematy XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
uwzględniały zarówno najnowsze doniesienia naukowe jak
i zastosowanie algorytmów oraz wytycznych postępowania
w codziennej praktyce.
Tematami wiodącymi XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego były:



Algorytmy w Pediatrii



Innowacyjna diagnostyka i terapia w pediatrii



Profilaktyka w pediatrii — postępy i wyzwania



Wyzwania żywieniowe XXI wieku



Genomika genetyka nowej generacji, proteomika w nowoczesnej pediatrii

Uczestnicy zwracali też uwagę na konieczność zachowania czujności onkologicznej przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej oraz zasadność szczepień.
Wśród najważniejszych osób otwierających Zjazd znaleźli się: Konstanty Radziwiłł — Minister Zdrowia, prof. dr hab. med.
Teresa Jackowska — Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, prof. dr hab. med. Jarosław Peregut-Pogorzelski — Prezes Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego.
Honorowy Patronat nad Zjazdem objął m.in.. JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab.
n. med. Przemysław Jałowiecki.

Warsztaty Pokrzywkowe
9 września 2017 r. w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Dermatologii
i Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mieszczącym się
w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu, odbyły się pierwsze warsztaty poświęcone
diagnostyce i leczeniu różnych odmian pokrzywki/obrzęku naczynioruchowego.
Warsztaty miały niezwykły wymiar praktyczny, pozwoliły na lepsze poznanie
choroby, bezpośredni kontakt z chorym i zapoznanie się ze zmiennym i indywidualnym przebiegiem różnych odmian pokrzywki oraz praktycznymi aspektami diagnostyki i leczenia.
Taka forma szkolenia dla lekarzy jest zdecydowanie potrzebna, gdyż najcięższe
odmiany pokrzywki przebiegające z anafilaksją są bardzo późno rozpoznawane,
w tym również przez specjalistów. Wynika to z różnych przyczyn m.in. relatywnie
rzadkiego występowanie choroby, dynamicznego/zmiennego i indywidualnego jej
przebiegu oraz współwystępowania u jednego chorego różnych odmian tej choroby.
W Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek, działającym w Katedrze i Oddziale
Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM diagnozuje się i leczy chorych
z całej Polski, ponadto Centrum współpracuje z wiodącym w świecie ośrodkiem
w Berlinie Profesora Maurera, co pozwala na zdobycie dużego doświadczenia.
Serdecznie zapraszamy na drugie Śląskie Warsztaty URTICARIA&ANGIOEDEMA,
które odbędą się 22.09. 2018 roku. Zapisy rozpoczną się 1 stycznia 2018 r. Temat
wstępny: „Obrzęk naczynioruchowy oraz anafilaksja w przebiegu pokrzywki
indukowanej i mastocytozy”.
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XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku
— starzenie się i życie”
W dniach 6-7 października 2017 w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rehabilitacja w XXI wieku — starzenie
się i życie”. Konferencja została zorganizowana przez Akademię
Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Uzdrowisko Ustroń, Oddział Katowicki Polskiego
Towarzystwa Chorób Płuc oraz Uniwersytet "G.d'Annunzio" ChietiPescara we Włoszech w ramach Międzynarodowej Akademii Biofilii
w Rehabilitacji (International Biophilia Rehabilitation Academy).
Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli dr hab. Aleksandra
Żebrowska oraz dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski, a przewodniczącym Komitetu Naukowego dr hab. n. med. Jacek Durmała, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, kierownik Katedry i Kliniki
Rehabilitacji.
Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Przemysława
Jałowieckiego, JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Adama Zająca oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Celem Konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań, metod rehabilitacji oraz trendów w naukach z zakresu rehabilitacji,
jak i również w projektowaniu systemów organizacyjnych opieki nad osobami starszymi opartych na szeroko pojętej profilaktyce.
Tematem wiodącym Konferencji były aspekty rehabilitacji związane z procesem starzenia się. Obejmowały one również rehabilitację
neurologiczną, kardiologiczną oraz pulmonologiczną. Podczas czterech sesji naukowych czołowi naukowcy z całego świata zaprezentowali swoje doświadczenia i wyniki badań dotyczące różnych aspektów rehabilitacji w XXI wieku.
Ważnym praktycznym elementem Konferencji były warsztaty na temat „Aktualnego spojrzenia na rehabilitację w chorobie Parkinsona,
„Oceny aktywności mózgu”, „Zastosowania metod fizjoterapeutycznych w prewencji chorób układu krążenia kończyn dolnych”,
„Metod specjalnych w rehabilitacji pulmonologicznej„ oraz „Wybranych technik terapii manualnej w leczeniu zespołu szyjnobarkowego”.
W podsumowaniu XIV Międzynarodowej Konferencji w ramach Międzynarodowej Akademii Biofilii w Rehabilitacji jednoznacznie
podkreślona została rola rehabilitacji w poprawie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w celu wydłużenia ich samodzielnego funkcjonowania i czasu życia w dobrym zdrowiu.
Bardzo interesująca była sesja dotycząca rehabilitacji geriatrycznej, której najciekawszym elementem okazała się bardzo wnikliwa
i długa dyskusja, prowadzona przez moderatora tej sesji Elizabeth Dean z University of British Columbia. W trakcie tej dyskusji
konfrontowane były doświadczenia polskie, prezentowane przez dr hab. n. med. Jana Szewieczka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach w zakresie opieki i rehabilitacji osób w wieku podeszłym. Zwrócono uwagę na istotną różnicę między fizjologicznym starzeniem się a starzeniem powikłanym wielochorobowością. W trakcie dyskusji
prezentowano różne spojrzenia na problem starzejącego się społeczeństwa dzięki interdyscyplinarnemu i multiprofesjonalnemu
składowi biorących w niej udział wykładowców.
W następnych dwóch sesjach swoje doświadczenia prezentowali goście z Włoch oraz Japonii, w tym Prezydent IBRA Profesor Takizawa (Taki) Shigeo oraz Profesorowie Raul Saggini i Camillo di Giulio.
Niezwykle ciekawie wypadła sesja dotycząca rehabilitacji pulmonologicznej. Brali w niej udział wybitni przedstawiciele wąskiego grona
fachowców, w tym czołowy ekspert z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej (a zwłaszcza rehabilitacji chorych z obturacyjną choroba
płuc) Richard Casaburi z Los Angeles. Profesor Casaburi w swoim wykładzie podsumował nadzieje i oczekiwania wobec rehabilitacji
oddechowej. Ocenił dotychczasowe osiągnięcia tej dziedziny medycyny — w jakim zakresie rehabilitacja pulmonologiczna spełniła
oczekiwania lekarzy i pacjentów, a w jakich ich nie spełniła. Ciekawe było zestawienie literatury, w której porównał efektywność rehabilitacji (w oparciu o QALY) w stosunku do „klasycznych” sposobów leczenia przewlekłych chorób płuc tj. stosowania bronchodilatatorów i tlenoterapii. Interesujący był również pokaz założeń wieloośrodkowego programu zmierzającego do oszacowania wpływu rehabilitacji na spadek śmiertelności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. Projekt ten, noszący nazwę PROPEL, jest
długofalowy i rozpoczęto jego realizację w 9 wiodących ośrodkach rehabilitacji pulmonologicznej na świecie. Następnie profesor
Camilio di Giulio, z Dpt. Neurosciences, Imaging and Clinical Sciences, Uniwersytetu Chieti we Włoszech, przedstawił fizjologiczne
procesy starzenia się z uwzględnieniem wiodącej roli tlenu. Wykazał naczelną zasadę homeostazy i w jej aspekcie korzystny wpływ
tlenu, jak i jego działanie toksyczne w przypadku niekontrolowanej suplementacji. Tematyce roli tlenu w procesach fizjologicznych
oraz jego znaczeniu w rehabilitacji poświęcony był kolejny wykład, wygłoszony przez profesora Mieczysława Pokorskiego z Uniwersytetu Medycznego w Opolu. Dr Szymon Skoczyński, reprezentujący Klinikę Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach przedstawił natomiast współczesne zagadnienia związane z nieinwazyjną wentylacją. W oparciu o własne doświadczenia wykazał korzyści
tej metody leczenia chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową , jak i zagrożenia oraz powikłania związane z jej stosowaniem.
W kolejnym wykładzie tej sesji, dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski zaprezentował osiągnięcia Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu,
w obrębie której działa Pododdział Rehabilitacji Oddechowej. Dr Jastrzębski przedstawił wyniki prac poświęconych rehabilitacji
pulmonologicznej u chorych z chorobami śródmiąższowymi, u chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc oraz u chorych z rakiem
płuca w trakcie chemioterapii i po zabiegach operacyjnych. Wyniki tych prac zyskały uznanie wśród twórców zaleceń i wytycznych
rehabilitacji pulmonologicznej z European Respiratory Society oraz American Thoracic Society, gdzie są cytowane. Następnie
dr hab. Dariusz Jastrzębski omówił nowe możliwości związane z postępem technologicznym, jak wykorzystanie platformy stabilometrycznej czy telemonitoringu rehabilitacji. W kolejnym wykładzie tej sesji, dr Rafał Sapuła zaprezentował prognozy demograficzne
i problem starzenia się społeczeństw oraz rolę rehabilitacji w tym problemie. Sesję zamknął wykład dr Yoshiko Morita z Okayama
Rehabilitation Hospital w Japonii. Prelegent przedstawił patogenezę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rolę rehabilitacji
w profilaktyce tej choroby.
/Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu SUM/
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I Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach
naukowych”
3 lipca 2017 r. Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu zorganizowała I Seminarium Ogólnoakademickie
„Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”. Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym Pani Prof. dr hab.
n. med. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów
i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Miejscem spotkania była sala wykładowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz hol przy sali wykładowej, gdzie
uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje
wyniki badań.
Skład Komitetu Naukowego:



dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału
Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)



-prof. dr hab. n. fiz. Anna Michnik (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach)



mgr chem. Jadwiga Pożycka (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach).

Skład Komitetu Organizacyjnego:



dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)



mgr inż. chem. Anna Ploch (Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach)



dr n. farm. Mariola Chudzik (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach).


W przedsięwzięciu wzięło udział 5 prelegentów:



dr hab. inż. Robert Koprowski (Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)



dr hab. n. med. Armand Cholewka (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach)



prof. dr hab. n. fiz. Anna Michnik (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach)



dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków)



mgr inż. Maria Jacewicz (TA Instruments Waters Sp. z o.o., Warszawa),

I Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z zainteresowaniem wielu osób. Uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty,
prelegenci podziękowania, a laureaci najlepszych prac wyróżnienia w formie dyplomu i upominków.
W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu
wydarzeniu zorganizowanym po raz pierwszy była zadowalająca, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie stało się
spotkaniem cyklicznym.

/dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu/
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Uroczyste Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach

W dniu 6 października 2017 r. w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu odbyło się uroczyste Dyplomatorium
absolwentów
Wydziału
Lekarskiego
w Katowicach. W uroczystości udział wzięli
zaproszeni goście: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik,
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski, władze Wydziału: Dziekan — prof. dr
hab. n. med. Jan Zejda oraz Prodziekani: prof. dr
hab. n. med. Jerzy Wojnar, prof. dr hab. n. med.
Andrzej Witek oraz dr hab. n. med. Marek Waluga,
a także nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich
rodziny.
Wykład pt. „Etos prawdy w medycynie”
wygłosił prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała.
W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę
lekarską.

Immatrykulacja studentów programu anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach
W dniu 16 października 2017 r. w Auli A3 im. prof. Zahorskiego w Katowicach
odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów programu anglojęzycznego
przyjętych na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018
oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
W uroczystości wzięły udział władze Uczelni i Wydziału w osobach prof. dr
hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektora ds. Studiów i Studentów,
prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy — Dziekana Wydziału Lekarskiego
w Katowicach oraz Prodziekanów dr hab. n. med. Marka Walugi i prof. dr hab.
n. med. Andrzeja Witka.
Wykład inauguracyjny pt. “Metabolic syndrome and hepatocellular carcinoma
– a burning issue of contemporary hepatology” wygłosił dr hab. n. med.
Michał Kukla z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM.
Nowo przyjęci studenci zostali powitani w środowisku akademickim przez
przedstawiciela Wydziałowego Samorządu Studenckiego, przewodniczącą
IFMSA-Poland oddział Śląsk oraz przedstawiciela studentów programu
anglojęzycznego.
W 2017 roku w ramach naboru zimowego i letniego studia w języku angielskim na kierunku lekarskim w Wydziale Lekarskim w Katowicach rozpoczęło
107 osób z 16 krajów świata.
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Kampania „Studiuj w Katowicach”
Studiuj w Katowicach to wspólna akcja Miasta Katowice oraz
katowickich uczelni, w której udział bierze również Śląski Uniwersytet
Medyczny.
Katowice to wyjątkowy ośrodek akademicki — celem kampanii jest,
aby ten przekaz trafił do uczniów szkół średnich, szczególnie do maturzystów.
Pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni wraz ze
studentami SUM uczestniczą w akcjach wyjazdowych promując naszą
Uczelnię w wybranych miastach m.in. Bielsku-Białej, Radomsku czy
Strzelcach Opolskich .

Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
Tajemnice kropli krwi, biochemiczny escape room,
laboratorium
diagnostyczne w pigułce, możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń
i wiele innych atrakcji czekało na wszystkich chętnych 28-29 września 2017 r.
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu.
Bogaty
program
warsztatów
przygotowało
ponad
20
katedr.
Podczas warsztatów laboratoryjnych w Katedrze i Zakładzie Biofarmacji
"Chemia jest piękna, a farmacja jeszcze piękniejsza" pracownicy zaprezentowali doświadczenia chemiczne, które można zrobić w domu lub w szkole.
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej przygotowali
dla odwiedzających medyczne laboratorium diagnostyczne w pigułce: m.in.
prezentację dostępnych w aptece testów do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej — testy wykrywające środki uzależniające, testy ciążowe oraz testy wykrywające zakażenia wirusowe lub bakteryjne we krwi, moczu i ślinie.
W Zakładzie Parazytologii można było zobaczyć jak wyglądają roztocza kurzu
domowego i kleszcze w różnych stadiach rozwoju.
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii odsłoniła przed zwiedzającymi
tajemnice kropli krwi.
Tajniki życia i chorób można było odkryć w Katedrze i Zakładzie Patologii.

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa zaprezentowała, jak
powstają substancje lecznicze z roślin oraz roślinne olejki eteryczne, stosowane w aromaterapii, a na warsztatach z zakresu chemii analitycznej uczniowie
mieli okazję wykonać doświadczenia polegające na mieszaniu roztworów
różnych substancji chemicznych. W wyniku tego powstały nowe roztwory lub
osady o wielu, często zaskakujących, kolorach.

Dni otwarte przygotowywane są głównie z myślą o młodzieży, która niedługo
stanie przed wyborem kierunku studiów.
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II miejsce SUM w Akademickich Mistrzostwach Polski
19
października
w
Centrum
WystawienniczoKongresowym w Opolu odbyła się Gala Sportu Akademickiego 2017 podczas której podsumowano osiągnięcia minionego sezonu i zainaugurowano nowy.
Suma wysokich wyników sportowych wszystkich
zawodników AZS SUM spowodowała, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął drugie miejsce
w klasyfikacji w typie „uczelnie medyczne”
Akademickich Mistrzostw Polski w sezonie 2016/2017.
Pamiątkowy dyplom i statuetkę odebrał Prorektor ds.
Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM prof.
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prezes Klubu
Uczelnianego AZS SUM w Katowicach Marek Milewski i
przedstawicielka AZS Marta Milewska.

Dr hab. Paweł Olczyk zwycięzcą Turnieju Tenisowego o Puchar JM Rektora
AWF Katowice
W dniach 14-15 października 2017 r. w ośrodku tenisowym
Korty Muchowiec, został zorganizowany Turniej Tenisowy
o Puchar JM Rektora AWF Katowice.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii open okazał się być
dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, kierownik Zakładu Farmacji
Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach.
Puchar wręczyła dr Barbara Olsza 29-krotna mistrzyni Polski
w tenisie ziemnym.

Dzień Otwarty MedykGYM

14 października 2017 r. w klubie fitness
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — MedykGYM odbył się dzień otwarty,
w ramach którego wszyscy chętni mogli
bezpłatnie skorzystać z siłowni, zajęć fitness
( m.in. zumba step aerobik, cycling ) oraz wziąć
udział w zawodach boulderowych na ściance
wspinaczkowej.
Dla uczestników zajęć przewidziano także
drobny
poczęstunek
oraz
konsultacje
dietetyczne i trenerskie.
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Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku
21.10.2017 odbyła się kolejna już inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Pierwszego Wieku Kierunku "Ciało bez tajemnic"
działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Młodzi słuchacze po raz pierwszy w życiu wysłuchali hymnu
Gaudeamus. W imieniu JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego
oraz Dziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jana Duławy, słuchaczy powitała dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot — Prodziekan ds. studentów WNOZ w Katowicach.
W trakcie inauguracji odbyło się pasowanie na studenta, co wywołało ogromne emocje wśród dzieci i ich rodziców. Następnie młodzi
studenci
w
skupieniu
wysłuchali
pierwszego
wykładu
inauguracyjnego Pani Prodziekan „Co zrobić, aby mieć zdrowe
serce”.

SUM na Senioraliach w Jaworznie

28 sierpnia 2017 r. w Jaworznie odbyły się „Senioralia” zorganizowane
z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.
Dla seniorów przygotowano trzy strefy: strefę zdrowia, aktywności
i relaksu.
W akcji czynnie uczestniczyli pracownicy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, którzy przeprowadzali badania profilaktyczne i warsztaty z samobadania piersi. Wykład „ABC zdrowia seniora”
wygłosiła prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta — Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.
Jednym z punktów Senioraliów było także promowanie Koperty Życia
oraz Paszportu Seniora opracowanego przez zespół pod przewodnictwem Pani Prorektor, w którym znalazły się praktyczne wskazówki
dotyczące profilaktyki zdrowia.

Dni seniora w Sosnowcu
Od 11 do 17 września br. starsi mieszkańcy stolicy Zagłębia mogli
uczestniczyć w wielu wydarzeniach w ramach Dni Seniora.
Czwartek poświęcony był zdrowiu. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu w Medycznego w Katowicach,
zaprosił seniorów na Forum 50+ „Myślisz O Swoim Zdrowiu? Przyjdź,
Posłuchaj, Posmakuj” w ramach którego odbyły się wykłady:



Lek czy suplement diety w procesie samoleczenia — dr Artur
Beberok






Pielęgnacja domowa skóry dojrzałej — dr Anna Deda
Co jeść by zdrowym być? — dr Anna Stolecka-Warzecka
Seniorze zadbaj o swoje stopy — mgr Paweł Antończak
Degustacja zdrowotnościowych koktajli owocowo-warzywnych
i praktyczne porady — mgr Małgorzata Derewniuk
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Posiedzenie KRASP
Ponad stu Rektorów, w tym JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, wzięło udział
w posiedzeniu Prezydium oraz Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
które odbyły się 12-13 października br.
Tematami spotkań były m.in.: dyskusja nad projektem
Ustawy 2.0, uczelnie w roku obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości oraz wybory członków Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję
2018-2021. Gościem Prezydium i Zgromadzenia
Plenarnego KRASP był Wicepremier, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin .

Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Ekonomicznego
29 września w Auli A im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018, w której uczestniczyła
Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik. Inauguracja rozpoczęła się tradycyjnie
odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur", hymnu państwowego
oraz wystąpieniem Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof.
UE, który podsumował kończący się rok akademicki oraz
przedstawił plany i zamierzenia na ten rozpoczęty.

Inauguracja roku Akademii
Muzycznej w Katowicach
12 października 2017 r. w Sali Koncertowej Akademii
Muzycznej odbyła uroczysta inauguracja. Wykład inauguracyjny pt. „Polszczyzna 1918-2018” wygłosił prof. Jan Miodek.
O godz. 19.00 wystąpiła Akademicka Orkiestra Symfoniczna
im. Karola Szymanowskiego. W inauguracji wzięła udział
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.

Inauguracja roku
akademickiego Uniwersytetu
Śląskiego
9 października 2017 r. Uniwersytet Śląski zainaugurował
pięćdziesiąty rok akademicki. Uroczystość, w której
uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali
koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach.
W trakcie inauguracji
nowo przyjęci studenci oraz
doktoranci Uniwersytetu Śląskiego złożyli ślubowanie
akademickie i otrzymali indeksy.
Wręczona została również nagroda „Pro Scientia et Arte”
honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Każdego roku to
ważne i zaszczytne wyróżnienie może być przyznane
dwóm laureatom: uczonemu reprezentującemu kierunki
humanistyczne i artystyczne — nagrodę w tym zakresie
odebrała prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
oraz badaczowi reprezentującemu nauki matematycznoprzyrodnicze i techniczne, którą w tym roku otrzymał prof.
zw. dr. hab. Paweł Migula.

Inauguracja roku akademickiego
Politechniki Śląskiej
Uroczystość odbyła się 2 października w Centrum
Edukacyjno-Kongresowym. Kulminacyjnym momentem
inauguracji była immatrykulacja. Wręczono także medale Omnium Studiosorum Optimo, przyznane najlepszym
absolwentom w ubiegłym roku akademickim. Tradycyjny wykład inauguracyjny pt. „Problemy rozwoju
materiałów i technologii w turbinowych silnikach
lotniczych” wygłosił prof. Lucjan Swadźba z Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.
Władze SUM
reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański.

Międzyuczelniana inauguracja
roku akademickiego
Tradycyjnie w niedzielę na początku października miała miejsce międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego
w katowickiej katedrze. Zgromadziła ona biskupów z Katowic
oraz Gliwic, władze uczelni z terenu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, studentów i pracowników wielu
uczelni, w tym alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego. Po zakończonej liturgii wręczono także
nagrodę „Lux ex Silesia”. Otrzymała ją prof. Krystyna HeskaKwaśniewicz.

Inauguracja roku akademickiego
Akademii Wychowania Fizycznego
W dniu 20 października 2017 w Auli im. Lechosława Deca
odbyła się 48 inauguracja roku akademickiego, w której
udział wziął Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego SUM prof. dr hab. n. farm. Stanisław
Boryczka.

Władze SUM reprezentowali Prorektorzy: prof. dr hab. n.
med. Tomasz Szczepański oraz prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka
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XXVII Forum Ekonomiczne
w Krynicy
W Krynicy-Zdroju od 5 do 7 września 2017 roku trwało XXVII
Forum Ekonomiczne. Prawie 4 tys. gości dyskutowało
o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej
oraz sprawach politycznych i społecznych.
Istotnym wydarzeniem Forum Ekonomicznego w Krynicy było
także Forum Ochrony Zdrowia, które od ponad 7 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów
zarządzania systemem ochrony zdrowia, pokazuje, jak ważny
jest to aspekt w debacie publicznej.
Z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w Forum uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

Centralne Obchody
Światowego Dnia Serca
W niedzielę, 24 września 2017 r. przed katowickim Spodkiem
odbyły się Centralne Obchody Światowego Dnia Serca.
Organizatorem było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
a współgospodarzem Miasto Katowice. Podczas wydarzenia
można było skorzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych
m.in. pomiaru ciśnienia, EKG, czy poziomu cholesterolu, jak
również zasięgnąć porad lekarzy specjalistów.
Celem obchodów było uświadamianie wszystkim jak ważna
jest edukacja na temat profilaktyki chorób serca. Udział
w Inauguracji Obchodów wziął Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Spotkanie zespołu ds. ustawy o szpitalach klinicznych
I Uniwersyteckie Dni
Onkologiczne

10-11 września 2017 r. dr hab. n. med. Damian Czyżewski —
Prorektor ds. Klinicznych SUM uczestniczył w spotkaniu
zespołu ds. wypracowania założeń do ustawy o szpitalach
klinicznych zorganizowanym przez Gdański Uniwersytet
Medyczny.

Wymiana wiedzy i doświadczeń o metodach leczenia
najcięższych nowotworów — tak w ogromnym skrócie opisać
można to, co działo się podczas I Uniwersyteckich Dni
Onkologicznych, które odbyły się w stolicy Śląska w dniach
8-10 września. Były one kontynuacją Usteckich Dni
Onkologicznych.
W wydarzeniu udział wzięło międzynarodowe grono
wykładowców, w tym wielu specjalistów z Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM
w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Klinicznych
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

XVII Konferencja „Biomateriały
i Mechanika w Stomatologii”
W dniach 12.10–15.10.2017 w Ustroniu odbyła się XVII Konferencję Biomateriały i Mechanika w Stomatologii .
Celem konferencji było upowszechnienie osiągnięć będących
rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków
naukowych w zakresie:


technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,

68. Zjazd Towarzystwa
Chirurgów Polskich
68. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich odbył się w dniach
27-30 września w Krakowie. Służył wymianie doświadczeń
zawodowych i naukowych lekarzy polskich i europejskich.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 2500 chirurgów z Polski
i zagranicy, w tym wielu zaproszonych gości z wiodących
ośrodków międzynarodowych. w inauguracji Zjazdu uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

Konferencja „Bezpieczeństwo
funkcjonowania działu
administracji rządowej”
W dniach 7-8 września 2017 r. odbyła się Konferencja” Bezpieczeństwo funkcjonowania działu administracji rządowej — zdrowie
wobec zagrożeń hybrydowych” zorganizowana przez Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa
Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa
Zdrowia.
Z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w Konferencji uczestniczył Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka



zastosowania i funkcjonowanie biomateriałów w środowisku
żywego organizmu,






biomechaniki układu stomatognatycznego,
oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
biotechnologii materiałów

W otwarciu Konferencji udział wziął Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski

XIII Naukowy Zjazd Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego
19-22 września 2017 roku w Krakowie odbywał się XIII
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
w którym uczestniczył prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka
— Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
SUM.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń, pogłębienie
wiedzy i nawiązanie nowych kontaktów sprzyjających dalszemu
dynamicznemu rozwojowi nauk farmaceutycznych. Obrady
Zjazdu objęły szeroki zakres zagadnień podejmowanych
w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane
współczesnej farmacji.
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ODESZLI OD NAS

26 września 2017 r. w wieku 51 lat zmarł
dr hab. n. hum. Lesław Niebrój
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Kierownik Zakładu Etyki i Deontologii Medycznej,
w kadencji 2012-2016 Prodziekan ds. Szkolenia Podyplomowego
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
Członek Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
w latach 2001-2016 Kierownik Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych
oraz Zakładu Filozofii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
kilkakrotnie uhonorowany nagrodami Rektora
za działalność naukową i dydaktyczną.

29 lipca 2017 r., w wieku 87 lat zmarł
prof. dr hab. n. med. Leszek Ilewicz
emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Wydziału
Lekarskiego w Zabrzu,
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w latach 1987-1990,
członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii,
Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego,
Polskiego Towarzystwa Pszczelarskiego,
The Association for Dental Education in Europe,
International Society for Fluoride Research
odznaczony m.in.: Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą
odznaką ,,Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego”, odznaką ,,Zasłużony dla miasta
Zabrze”, złotą odznaką ,,zasłużony dla rozwoju ŚAM”, Medalem XXX- lecia ŚAM, Orderem Honorowym ,,Laur 50-lecia ŚAM”, nagrodą ministra zdrowia i opieki społecznej.
Laureat nagród Rektora ŚAM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, nagrody i wyróżnień redakcji
czasopism stomatologicznych oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

27 lipca 2017 r., w wieku 89 lat zmarł
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wencel
emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach,
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1984-1986
Prorektor ds. kształcenia przed-i podyplomowego w latach 1990-1993,
Prorektor ds. klinicznych w latach 1993-1996,
członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, Światowej
Federacji Towarzystw Neurochirurgów,
Europejskiej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych,
członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie neurochirurgii,
odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel RP”, Złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa katowickiego”,
Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Śląskiej Akademii Medycznej”, Orderem Honorowym
„Laur 50-lecia ŚAM”, Złotym Odznaczeniem „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”.

ZAPOWIEDZI

8 listopada 2017 r. na terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, planowana jest I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt.: „6 - Miesięczne Praktyki Zawodowe – Wiedza i Umiejętności Praktyczne”.
Będzie to pierwsza w Polsce konferencja dotycząca wytycznych planowania oraz organizacji 6-miesięcznych praktyk zawodowych.
Dynamiczny postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz związanej z nim praktycznej nauki zawodu
farmaceuty, wymaga ścisłej kooperacji Środowiska Uniwersyteckiego oraz Aptekarskiego.
Nadchodząca konferencja będzie sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz okazją do rozwoju współpracy
nauczycieli akademickich oraz farmaceutów praktyków — z myślą o dobru pacjenta i profesjonalnej realizacji powinności
zawodowej.
Organizatorzy: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląska Izba Aptekarska
w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Katowice.
Adres strony: http://farm-staz.sum.edu.pl/
Warunkiem uczestnictwa w kursie bądź warsztatach jest wcześniejsza rejestracja.
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