NEWSLETTER

Nr 39, listopad 2017 r.

SUM podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności
Uczelni
16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta podpisała Deklarację
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.
Projekt Deklaracji został wypracowany
przez grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach
Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.
Dokument podpisali przedstawiciele 23
szkół wyższych. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach był jedyną
uczelnią medyczną w tym gronie.

W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości,
jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Wskazano także na potrzebę kształtowania społecznych oraz
obywatelskich postaw przyszłych elit, które będą sprzyjać budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji,
a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania
idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności
akademickiej i jej otoczenia.
Szczegółowe punkty Deklaracji odnoszą się do czterech obszarów pracy uczelni:
punkty 1, 2 i 3 dotyczą pielęgnowania wartości
punkty 4, 5 i 6 dotyczą realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych
punkty 7, 8, 9 i 10 dotyczą organizacji pracy uczelni, która sprzyja rozwojowi jej społecznej odpowiedzialności
punkty 11 i 12 dotyczą współpracy z interesariuszami.
W Deklaracji podkreślono również wagę współpracy środowiska naukowego z biznesem — dzięki niej możliwy jest rozwój
badań naukowych i prac wdrożeniowych, które dają szansę rozwiązywania różnych problemów, także tych społecznych.
Partnerstwo nauki i biznesu to podstawa rozwoju innowacyjności, co zostało wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Wzajemne oddziaływanie tych środowisk może przynieść obydwu stronom wiele korzyści. Może także pozytywnie
wpływać zarówno na społeczeństwo jak i środowisko naturalne.

Prof. Michał Tendera w gronie najczęściej cytowanych
naukowców na świecie
Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii III Katedry
Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych
naukowców świata wg prestiżowego Rankingu Clarivate Analytics
(dawniej Thomson Reuters).
Najnowsza lista jest wynikiem analizy najczęściej cytowanych prac z lat
2004-2014.
W sumie w zestawieniu ujęto jedynie pięciu Polaków z krajowych uczelni,
w tym czterech kardiologów. Obok prof. Michała Tendery są to:
prof. Piotr Ponikowski, prof. Adam Torbicki i prof. Andrzej Budaj.
Wśród osób polskiej narodowości pracujących za granicą na liście znajduje
się również prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Wszołek, absolwent i doktor
honoris causa naszej Uczelni, który jest światowej sławy autorytetem
w zakresie badań genetycznych w przypadkach rodzinnego występowania
choroby Parkinsona i pracuje w Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Edward Wylęgała jedynym Polakiem w gronie
ekspertów „One-Hundred Foreign Experts Plan”
Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
znalazł się w gronie ekspertów w ramach programu „ One Hundred
Foreign Experts Plan”.
Projekt ma na celu zgromadzenie intelektualistów z całego świata,
w celu rozwoju prowincji chińskiej Hebei. Ma to związek z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022, do których przygotowuje się prowincja.
W marcu 2017 roku otwarto konkurs na Eksperta, do którego
aplikowało ponad 30 osób. Aplikacje musiały być poparte przez
instytucje naukowe z Chin i zawierać program rozwoju jednostki
naukowej. Recenzentami programu byli eksperci z Chin, a wybór był
koordynowany przez departamenty Edukacji, Nauki i Technologii,
Spraw Zagranicznych i Finansowy prowincji Hebei.
Prof. Edward Wylęgała zaproponował wprowadzenie innowacyjnych
technik operacyjnych w zakresie okulistyki obejmujących przeszczepy warstwowe rogówki, przeszczepy rąbkowych komórek macierzystych, chirurgię jaskry, chirurgię zaćmy oraz prace badawcze nad
genetyką wrodzonych chorób oczu. W związku z nominacją Prof. Wylegały, Szpital Okulistyczny w Xingtaii, z którym Profesor od lat
współpracuje, otrzymał środki na realizację przedstawionego programu, w latach 2018-2019.
W sumie po rygorystycznej ocenie wyłoniono 10 ekspertów spoza Chin dla prowincji Hebei. Prof. Edward Wylęgała jest jedynym
Polakiem w tym gronie. W grupie tej znalazł się także Laureat Nagrody Nobla George Smoot ze Stanów Zjednoczonych. Pozostali
specjaliści to: John Crittenden inżynier chemik i David Farber lekarz weterynarii z USA, Oene Oenema inżynier rolnictwa z Holandii,
Timothy O’Brien lekarz genetyk z Irlandii, Katherina Backes biolog z Niemiec, Diane Hildebrandt inżynier elektryk z RPA , Jay Sanjayan
inżynier chemik z Australii oraz Florin Stanica inżynier rolnictwa z Rumunii.
Ceremonia wręczenia nominacji na Ekspertów Zagranicznych odbyła się 10 listopada br. w stolicy prowincji Hebei Shijiazhuang.
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Tytuł doktora honoris causa dla prof. Aleksandra Sieronia
22 listopada 2017 r. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń,
kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odebrał tytuł
doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń jest absolwentem
zarówno studiów technicznych na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Śląskiej, jak i medycznych na Wydziale Lekarskim
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. W swojej pracy naukowej łączy różne obszary wiedzy, będąc autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii i medycyny fizykalnej.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Politechniki Śląskiej

Uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie
ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod
kompleksowego leczenia ran przewlekłych.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 500 artykułów naukowych (w tym 100 opublikowanych w czasopismach zagranicznych), blisko 100 publikacji książkowych (w postaci monografii, skryptów i podręczników), redakcję ponad 20 monografii krajowych
i zagranicznych oraz ponad 500 referatów, wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Liczba cytowań
publikacji prof. Sieronia przekracza 1000. Prof. Aleksander Sieroń wypromował 33 doktorów, 5 doktorów habilitowanych oraz
jednego profesora nauk medycznych. Wielokrotnie recenzował krajowe i zagraniczne dysertacje doktorskie, habilitacyjne oraz
wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora.
W imieniu całej społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gratulacje i podziękowania za lata
twórczej i owocnej pracy na rzecz SUM złożył Panu Profesorowi JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
W uroczystości uczestniczyli również: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz
Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
wyróżniony w konkursie LUMEN 2017
Realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach projekt pt. „Jak
rozmawiać, żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych
lekarzy” otrzymał nominację w konkursie LUMEN 2017 w kategorii Zarządzanie.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 listopada w Warszawie. SUM reprezentowali: Zastępca Kanclerza — Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji mgr inż.
Izabella Krzak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr inż. Barbara
Jarzębska, Kierownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni mgr Justyna
Skolik oraz Kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM lek. Janusz
Michalak.
Projekt, na który SUM otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany
był w latach 2014-2015. Jego celem było zainteresowanie studentów VI roku
kierunku lekarskiego zagadnieniem komunikacji klinicznej i umożliwienie
przyszłym lekarzom praktycznego wykorzystania zdobytych na warsztatach
umiejętności i wiedzy.
W ramach projektu wsparciem objęto 60 studentów VI roku kierunku lekarskiego. Pierwsza część szkolenia objęła 25 godzin warsztatów, w tym 10 godzin
warsztatów symulacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury CDiSM. Drugi etap
miał postać czterotygodniowego stażu na oddziale pediatrycznym, onkologicznym, szpitalnym oddziale ratunkowym lub w hospicjum.
W gronie nominowanych w konkursie LUMEN w kategorii Zarządzanie, obok
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, znalazły się: Politechnika
Warszawska oraz Uniwersytet Jagielloński — zwycięzca w tej kategorii.
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Sergiusza Nawrockiego
Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki,
kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, otrzymał
tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. Sergiusz Nawrocki jest kierownikiem projektu realizowanego w SUM w ramach
programu STRATEGMED pt. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA
guza” (GLIOMED). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem konsorcjum,
w skład którego wchodzi 6 podmiotów — w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny
— I Wydział Lekarski oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im., M. Nenckiego PAN
w Warszawie.
W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz
próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza
we krwi, co mogłoby stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są:
kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli
3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja projektu przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model
do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji.

Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę skuteczności leczenia poprzez jego dopasowanie do molekularnego
podtypu guza a liquid biopsy poprawiłaby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów i oznaczałaby zupełnie
nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby, do tej pory niedostępne.
Prof. Sergiusz Nawrocki jest także Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, członkiem Zarządu Fundacji
Polskiej Ligii Walki z Rakiem, Dyrektorem Medycznym Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Tomasza Urbanka
Postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr. hab. n. med. Tomaszowi Urbankowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek od początku swojej kariery zawodowej
związany jest z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM. Posiada 3 specjalizacje: chirurgia ogólna,
chirurgia naczyniowa i angiologia.
Wśród wyróżnień, które otrzymał, warto wymienić Nagrodę Międzynarodowej
Unii Flebologicznej za najlepszy projekt badawczy dotyczący pracy naukowej
z dziedziny flebologii. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek został również
odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz złotą odznaką
Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
Jest członkiem szeregu krajowych, jak również międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym: Amerykańskiego Forum Żylnego, Europejskiego
Forum Żylnego, Międzynarodowej Unii Angiologicznej, Międzynarodowego
Klubu Kompresjoterapii, Klubu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Żył Głębokich oraz
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W latach 2012 -2015 pełnił
funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – jego działania na
polu flebologii zostały docenione przez środowisko wyborem na prezesa
elekta Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w następnej kadencji.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Wacława Kuczmika
Postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł
naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Wacławowi Kuczmikowi,
kierownikowi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Głównym obszarem badawczym Profesora są zagadnienia związane z miażdżycą
tętnic kończyn dolnych. Do ważnych dokonań prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
zalicza prace dotyczące zagadnień leczenia tętniaków aorty.
Od 2010 jest narodowym, polskim delegatem do UEMS Section and Board of Vascular
Surgery. Pełni także funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie śląskim. W latach 2006-2012 był członkiem Rady Programowej Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Pełni funkcję
Skarbnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naukowej, którego w latach 2012-2014
był Prezesem. Opracował program społecznej akcji „Ocal nogę”, która zwróciła
uwagę na problem amputacji u chorych z niedokrwieniem kończyn.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jacka Ziaji
Postanowieniem z dnia 15 września 2017 r. Prezydent RP nadał tytuł
naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Jackowi Ziaji,
pracownikowi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Ziaja posiada specjalizację z zakresu
chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, angiologii, transplantologii
klinicznej i chirurgii naczyniowej.
Zainteresowania Pana Profesora to m.in. przeszczepianie narządów ze
szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania trzustki. Za cykl prac
poświęconych leczeniu przewlekłej niewydolności nerek w przebiegu
cukrzycy typu I z wykonaniem jednoczesnego przeszczepienia trzustki
i nerki w 2012 r. otrzymał zespołową nagrodę III stopnia Rektora SUM,
a w 2016 r. nagrodę II stopnia za współautorstwo podręcznika
„Transplantologia kliniczna” pod redakcją prof. Lecha Cierpki i prof.
Magdaleny Durlik.

Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec Sekretarzem Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec z Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego został Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Jest także członkiem Zarządu PTCHO w kadencji 2016-2018.
Celem Towarzystwa jest m.in. podnoszenie wiedzy z zakresu lecznictwa
i profilaktyki nowotworów poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami,
samorządami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi
i zawodowymi w kraju i za granicą, a także inicjowanie i wspieranie badań
naukowych.
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Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
uzyskał akredytację do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej
diagnostyki medycznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
jako pierwsza jednostka Uczelni w kraju, złożył wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dla
Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna
diagnostyka medyczna.
Celem spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji, Uczelnia powołała Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego,
opracowała regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego,
zawarła umowy na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka
medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych,
określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku, a 13.11.2017
opublikowany. Przyznano 84 miejsca dla diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca.
Obecnie akredytację posiadają tylko dwie uczelnie w Polsce — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku.

Śląski Uniwersytet Medyczny wyróżniony w konkursie PRODOK 2017
19 listopada 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła
się gala konkursu PRODOK 2017 na najbardziej prodoktorancką
uczelnię w Polsce.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął II miejsce
wśród uczelni medycznych oraz VIII w klasyfikacji generalnej,
co plasuje SUM w TOP 10 wszystkich polskich uczelni kształcących doktorantów.
Nagrodę odebrał prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka —
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz
przedstawiciele doktorantów: lek. Patrycja Sikorska-Juśko,
lek. Olga Branicka, mgr Bartosz Sikora, mgr Aleksandra Skubis,
mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Agata Grzyb i mgr Ziemowit Wójcik.
Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej
najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie
uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym. Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni
z całego kraju.
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Inauguracja Uniwersytetów Licealisty Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM
25 października 2017 r. w auli Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbyła
się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetów Licealisty:
Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz
Wydziału
Lekarskiego
z
Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajęcia rozpoczęło 65 słuchaczy.
W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab.
n. farm. Stanisław Boryczka — Prorektor
ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, prof. dr hab. n. med. Marian
Zembala — Dyrektor Śląskiego Centrum
Chorób Serc i kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, prof. dr hab. n. med. Marek Waluga — Prodziekan ds. kształcenia
w języku angielskim Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, prof. dr hab. n. med. Jacek
Kasperski oraz prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk — Dziekan i Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, dr hab. n. med. Tomasz Francuz — Koordynator ds. programu Uniwersytetu Licealisty
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Samorządu Studenckiego SUM oraz
studenci z Kół Naukowych.
Uroczystość poprowadziła dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Licealisty Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Wykład inauguracyjny „Polskie drogi do serca” wygłosił dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat.
Po wykładzie goście udali się na zwiedzanie Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Kardio-Med Silesia.

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
27 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Licealisty
działającego przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Grupa słuchaczy
liczy w tym roku 28 osób.
W imieniu JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Krystyny
Olczyk, słuchaczy powitał
Prodziekan ds. studentów
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, który w trakcie inauguracji uroczyście wręczył indeksy Uniwersytetu Licealisty.
W uroczystości wzięli udział: dr n. med. Wanda Sucheckakoordynator Uniwersytetu Licealisty, dr hab. n. farm. Beata
Morak-Młodawska — koordynator rekrutacji Uniwersytetu
Licealisty, dr hab. n. farm. Andrzej Zięba — koordynator
przedmiotu chemia organiczna, dr n. med. Jolanta
Lodowska — koordynator przedmiotu biochemia.
Z ramienia samorządu studenckiego, licealistom gratulacje
przekazał ich starszy kolega, student farmacji — Pan Kamil
Okólski.
Wykład
inauguracyjny
„Termoregulacja”
dr n. biol. Ewa Klimacka-Nawrot.

wygłosiła
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Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu 27.10.2017r.
27 października br. w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyło się
dyplomatorium Wydziału Lekarskiego
z
Oddziałem
LekarskoDentystycznym w Zabrzu.
W
uroczystości
udział
wzięli:
Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. n. med. Damian Czyżewski,
Zastępca Prezydent Miasta Zabrza
Krzysztof Lewandowski, Duszpasterz Akademicki ks. Andrzej
Plaskowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym prof. dr hab. n. med.
Maciej Misiołek, Prodziekani: dr hab. n. med. Alicja Grzanka oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Przewodnicząca Wydziałowego
Samorządu Studenckiego Andżelina Ngo, Prezes Zarządu Oddziału Zabrze Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Agnieszka
Balicz oraz Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Jagoda Matias.
Dyplomy wręczono 201 absolwentom kierunku lekarskiego i 108 kierunku lekarsko-dentystycznego. Najlepsze absolwentki roku akademickiego 2016/2017: kierunku lekarskiego — Monika Niezgoda i kierunku lekarsko-dentystycznego — Anita Stochel otrzymały narody.
Wykład wygłosił dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat.

Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu
23 października 2017r. w auli A-3 im. Prof. Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie odbyło się uroczyste Dyplomatorium
absolwentów studiów drugiego stopnia Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach.
W uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału prof. dr hab.
n med. Jan Duława, Prodziekani: dr hab. n med. Grażyna
Markiewicz-Łoskot i dr hab. n med. Jacek Durmała oraz
zaproszeni goście: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof.
dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych — mgr Anna
Janik, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER
Polska SA
— Ubezpieczyciela zawodów medycznych
w Polsce INTER POLSKA Janusz Szulik, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny.
Uroczysty wykład pt. „Czym jest a czym nie jest medycyna”
wygłosił prof. dr hab. n med. Jan Duława.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 105 absolwentom studiów drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo,
położnictwo i fizjoterapia. Podczas uroczystości nagrodę za działalność organizacyjną, społeczną i naukową przyznaną
przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego otrzymała Pani mgr Zuzanna Sołtysiak, absolwentka fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.
Samorząd Studencki Wydziału przyznał dyplomy uznania za wieloletnią i aktywną działalność w organach Samorządu
Studenckiego dla mgr Zuzanny Sołtysiak, mgr Anny Aramowicz, mgr Krzysztofa Wdowika, mgr Joanny Jędryczki, mgr
Mikołaja Horodeckiego, mgr Joanny Żabierek, mgr Natalii Bineckiej.
Natomiast Pan Marcin Kostuj — członek Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
— uhonorował Panią mgr Zuzannę Sołtysiak za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym SUM.
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Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej
27 października 2017 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy
ul. Jedności 8 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
ukończenia studiów absolwentom kierunków: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II°, kosmetologia II°, którzy
ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017.
W uroczystości wzięli udział: Wiceprezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Borowiec-Domka,
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
SUM prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prodziekani, członkowie Rady Wydziału i przedstawiciele organizacji
studenckich.
Wykład pt. „Geniusz i szaleństwo zapisane w genach” wygłosiła dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej WFzOML SUM.

Inauguracja Uniwersytetów III Wieku w SUM
18 października br. kolejny rok działalności zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Na inauguracji obecni byli: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz
jego zastępca Zbigniew Byszewski, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev, Monika Zając — Dyrektor
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Renata Wrońska —
Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, Zastępca Komendanta Miejskiego
Policji w Sosnowcu podinsp. Andrzej Zbierański oraz członkowie Rady
Wydziału i Profesorowie z innych Wydziałów SUM.
Podczas inauguracji dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral otrzymała
od Władz Miasta podziękowania za organizację Sosnowieckich Dni Seniora.
Wykład Inauguracyjny wygłosiła dr n. med. Joanna Gola z Katedry i Zakładu
Biologii Molekularnej.
Dzień później inauguracja roku odbyła się w Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Katowicach. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prodziekan Wydziału dr hab. n. med. Jacek Durmała oraz kierownik UTW
prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz. Wykład inauguracyjny pt. „Siedem
zwycięstw w medycynie” wygłosiła dr n. hum. Halina Kulik.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zainaugurowali nowy rok akademicki
25 października 2017 r.
Uroczystość otworzył prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Prodziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Wykład inauguracyjny pt. „Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy — choroby
o wielu twarzach” przedstawiła prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając,
kierownik zespołu Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek działającego
przy Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
W uroczystość udział wzięli Przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Rady
Miejskiej w Zabrzu, a także koordynatorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku —
dr hab. n. med. Andrzej Bożek oraz dr hab. n. med. Beata Janoszka.
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XXXIX Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
17 listopada 2017 r. w Auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbył się
XXXIX Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich organizowany przez
Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego.
Na uroczystości gościli przedstawiciele Władz Dziekańskich Wydziału:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk — Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz dr
hab. Katarzyna Komosińska-Vassev — Prodziekan Wydziału.
Wśród zaproszonych osób byli także: dr Piotr Brukiewicz — Prezes
Śląskiej Izby Aptekarskiej, mgr Andrzej Bednarz — Wiceprezes Śląskiej
Izby Aptekarskiej, dr Grażyna Janikowska oraz dr Grażyna JuraPółtorak, reprezentujące Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz
przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr hab.
Katarzyna Winsz-Szczotka i Przewodniczący Rady Miasta Sosnowiec
Wilhelm Zych.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch sesjach: farmaceutycznej oraz
analityki medycznej.
Prace magisterskie były początkowo oceniane przez recenzentów,
a następnie w dniu konkursu wygłaszane przed Jury, w którego skład wchodzili: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk pełniąca funkcję
przewodniczącego Jury, dr hab. Katarzyna Komosińska-Vassev, dr hab. Aleksandra Mielczarek-Palacz, dr hab. Ilona Bednarek, dr hab.
Adam Stebel, dr Danuta Idzik, dr Agata Kabała-Dzik, dr Ewa Klimacka-Nawrot oraz dr Wanda Suchecka.
Laureatami Konkursu w Sesji Farmaceutycznej zostali:
I miejsce: mgr Bartosz Nowak
II miejsce: mgr Barbara Łasut
III miejsce: mgr Olga Filuś
Laureatami Konkursu w Sesji Analityki Medycznej zostali:
I miejsce: mgr Sylwia Janutra
II miejsce: mgr Denis Swolana
III miejsce: mgr Paulina Borzdziłowska
Nagrodę publiczności zdobyła mgr Klaudia Piaskowa
Fundatorami nagród byli: Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Śląska Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Władze Miast: Sosnowca i Jaworzna.
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XXX-lecie Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym
w Katowicach-Ochojcu

Kardiolodzy zajmujący się elektroterapią, czyli elektrofizjologią oraz wszczepianiem stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) spotkali się w dniach 14-16
listopada 2017 (Hotel Diament Arsenal Palace w Chorzowie) na Śląskiej Jesieni Elektrokardiologicznej organizowanej przez Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności
Serca SUM posadowionej na bazie Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka
Gieca.
Śląska Jesień Elektrokardiologiczna, przed laty znana jako
Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne, odbyła się po raz
dziesiąty. Program podzielony był na dwie ścieżki tematyczne; szczegółowa dla elektrokardiologów oraz dla
kardiologów i lekarzy borykających się na co dzień
z problemami ponad 400-tysiecznej populacji pacjentów
z wszczepionymi urządzeniami oraz z problemami
arytmologii. Prezentowano najnowsze technologie m.in.
omawiano stymulatory bezelektrodowe i ICD podskórne
wszczepiane bez ingerencji w układ żylny. Tradycyjnie
poświecono dużo czasu postępom w resynchronizacji
niewydolnego serca i synchronicznej stymulacji obu
komór, jako nowego wyzwania elektroterapii; m. in. za pomocą bezpośredniej stymulacji pęczka Hisa. Leczenie i diagnozowanie
powikłań elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych było kolejnym tematem
wiodącym. Zajmowaliśmy się jak zwykle diagnostyką obrazową w naszej populacji pacjentów oraz nowymi wskazaniami do elektroterapii i reewaluacją wcześniejszych.
Kontynuowano otwarcie się Konferencji na adeptów kardiologii — lekarzy w trakcie specjalizacji, jej wydzieloną cześć stanowił
całodniowy kurs: „Egzamin praktyczny z kardiologii — EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia”. Tegoroczną nowością był kurs
dla zaawansowanych kardiologów: „Echokardiografia w elektroterapii”. Tradycyjnie już dla kardiologów praktyków dzień kursów
zakończyło szkolenie „Rozpoznawanie zaburzeń pracy wszczepialnych układów do elektroterapii serca w codziennej praktyce
kardiologa”.
Program dla pielęgniarek i techników elektroradiologii w postaci III Śląskiej Konferencji Szkoleniowej "Elektrokardiologia dla
pielęgniarek i techników medycznych" cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem. Tradycyjnie zawierał dedykowane elektrokardiologiczne i elektroradiologiczne sesje, kurs programowania urządzeń wszczepialnych oraz warsztaty resuscytacji krążeniowooddechowej.
Śląska Jesień Elektrokardiologiczna w roku 2017 była szczególna — świętowaliśmy Jubileusz XXX-lecia Elektrokardiologii
w Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca w KatowicachOchojcu. Poświęcono temu Sesję Jubileuszową. Nasi Nauczyciele Pani Profesor Maria Trusz-Gluza i Pan Profesor Włodzimierz Kargul
przypomnieli historię elektroterapii na Śląsku. M. in. na Śląsku wszczepiono pierwszy w Polsce ICD. Ośrodek katowicki był też jednym
z pionierskich w Polsce w terapii resynchronizującej. Swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili Sesję Jubileuszową JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. Obecni byli Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak oraz Dyrektor GCM mgr Klaudia Rogowska.
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznane z inicjatywy Senatora RP Leszka Piechoty wręczył Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Uhonorowani zostali Prof. Maria Trusz-Gluza, Prof. Włodzimierz Kargul i dr Tadeusz Zając.
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przyznał naszym Nauczycielom Prof. Marii TruszGluzie, Prof. Włodzimierzowi Kargulowi Medale za zasługi dla rozwoju elektrokardiologii w ośrodku krakowskim. Odznaczenia
wręczyli w imieniu Rady Naukowej Instytutu Prof. Barbara Małecka i Prof. Jacek Lelakowski.
Prof. Krzysztof S. Gołba
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierujacy Oddziałem Elektrokardiologii
Górnośląskiego Centrum Medycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca
http://ekardio.slask.pl/
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40-lecie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Górnośląskim
Centrum Medycznym
Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Górniczym Centrum Medycznym,
następnie SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im.
prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu został oficjalnie otwarty
1 września 1977 r., a pierwszego pacjenta przyjęto 2 stycznia 1978 r.

Ordynatorem i organizatorem pracy oddziału, od wyposażenia po
stworzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, został dr n. med.
Andrzej Wejsflog, syn wielkiego polskiego ortopedy i traumatologa,
prof. Gabriela Wejsfloga, ucznia prof. Adama Grucy. Andrzej był
wszechstronnie uzdolnionym lekarzem — specjalistą ortopedą
i traumatologiem oraz specjalistą chirurgiem ogólnym, który przez
kilka lat doskonalił swoje umiejętności w Katedrze i Klinice Chirurgii
Ogólnej w Katowicach, pod kierunkiem med. Józefa Gasińskiego. Te
pierwsze lata zadecydowały o kierunku rozwoju oddziału, nastawionego już wtedy nie tylko na działalność usługową, ale także dydaktyczno-naukową, z udziałem asystentów w licznych zjazdach, sympozjach, kursach i stażach oraz stopniowe budowanie prestiżu jednostki.
W 1986 r. stanowisko to objął dr n. med. Jerzy Totuszyński, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej z 1969 r., który w ciągu wielu lat
działalności stworzył jednostkę cieszącą się w naszym środowisku
bardzo dobrą opinią i znakomitymi stosunkami międzyludzkimi. Jurek w latach 1969-1977 pracował w Szpitalu Miejskim nr 7 w Katowicach, od 1977
do 1986 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w GCM-ie, a następnie ordynatora. Decyzją władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oddział w dniu
1 grudnia 2000 r. uległ przekształceniu w strukturę uniwersytecką, a mnie przypadł zaszczyt kierowania utworzoną Katedrą i Kliniką Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Dotychczasowy ordynator został moim zastępcą. Od 2003 r. kierował
Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu im. L. Rydygiera w Katowicach-Bogucicach. Posiadał specjalizacje z ortopedii i traumatologii oraz
medycyny społecznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1991 r., po obronie rozprawy „Złamanie kości długich kończyn powikłane urazem
naczyń”. Był kierownikiem specjalizacji 15 lekarzy i współautorem 16 prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Osteosyntezy PTOiTr., aktywną i znaną postacią Izb Lekarskich, zwłaszcza Komisji do spraw Kształcenia Podyplomowego
i Konkursów oraz Biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach. Zmarł w sobotę 27 września 2008 r., po ciężkiej chorobie.
Decyzję o wyborze drogi dydaktyka, naukowca i ortopedy-traumatologa uważam za najważniejszą i w pełni słuszną. SUM zapewnił mi możliwość
realizacji zamierzeń i rozwój, ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i tytułu Profesora oraz specjalizacji i zaszczytów, nie tylko krajowych, ale
i zagranicznych. Wędrowałem wraz z przemieszczającą się Katedrą i Kliniką Ortopedii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM i moim nauczycielem,
Prof. Andrzejem Tokarowskim, od Bytomia, przez Czeladź po Sosnowiec. W Ochojcu zatrzymałem się już przez okres 17 lat. Obecnie Katedra i Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentami z USA, Tajwanu
i Programu Erasmus. Na praktyki i kursy przyjeżdżają do nas studenci i lekarze z całego świata, m.in. Brazylii, Indii i Jemenu. Pod moim kierunkiem
15 osób uzyskało stopień doktora, 2 tytuł magistra, a 19 specjalizację z ortopedii i traumatologii. Od 2001 jestem współautorem pytań testowych
i członkiem lub przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na specjalistów z ortopedii i traumatologii.
Dorobek Katedry to 204 publikacje, wyróżniane lub nagradzane w Finlandii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii i wielokrotnie w Polsce oraz redakcja
naukowa 5-tomowej, polskiej edycji dzieła „Campbell. Ortopedia Operacyjna”, które było marzeniem moich mistrzów odkąd pamiętam, 5 innych
książek i kilkanaście rozdziałów w podręcznikach. Zrealizowaliśmy 13 szkoleń ogólnopolskich i zagranicznych, w tym wprowadzające do specjalizacji
z ortopedii i traumatologii pod egidą CMKP, byliśmy wykładowcami na kursach pod auspicjami European Pediatric Orthopaedic Society i European
Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology oraz zorganizowaliśmy 26 Sympozjów, głównie o zasięgu międzynarodowym
z udziałem autorytetów dosłownie z całego świata. Zespół uczestniczył w 89 Kongresach i Sympozjach Krajowych oraz 56 zagranicznych, w tym
organizowanych przez studentów. Wynikiem wieloletniej współpracy z AGH w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim
i wieloma jednostkami SUM (m.in. Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej, Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej, Katedrą i Zakładem Biofizyki
Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej) są wspólne badania,
prace interdyscyplinarne i granty, w tym projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
Za najważniejsze wyróżnienia uważam pisemne podziękowania studentów i absolwentów polskich i zagranicznych Uczelni, uzyskanie Certyfikatu
„International Federation of Medical Students' Associations”, „Certyfikatu zaufania pacjentów” w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013”, wybór na Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej (opracowałem część medyczną programu studiów na tym kierunku), pełnienie przez 8 lat funkcji Konsultanta Wojewódzkiego i uhonorowanie
Odznaczeniami „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”, „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” oraz Medalem „Ireneusza Wierzejewskiego”, przyznanym w uznaniu szczególnych zasług dla Ortopedii Polskiej z okazji jej 100-lecia.
Nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze, nierzadko zastosowane po raz pierwszy w kraju, często były szeroko komentowane w mediach oraz
prezentowane na najważniejszych wydarzeniach naukowych na świecie. Zawsze w edukacji zawodowej lekarzy i pielęgniarek starałem się dawać
przykład, że to pacjent jest najważniejszy, a naszą powinnością jest troska o chorego oraz stworzenie mu najlepszych warunków opieki i komfortu
pobytu w Szpitalu. Mijający w październiku br. okres 35 lat mojej pracy to nie tylko czas wytężonej działalności, ale i wielki zaszczyt oraz honor.
Posiadać Przełożonych w SUM i Szpitalu, których się szanuje, to przywilej i powód do dumy. Zawsze ceniłem sobie możliwość współpracy z osobami
nieprzeciętnymi, dla których dalszy rozwój i dbanie o wysoki poziom usług w miejscu pracy są sprawami pierwszorzędnymi i najważniejszymi.
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu SUM
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I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „6-Miesięczne
Praktyki Zawodowe — Wiedza i Umiejętności Praktyczne”
8 listopada 2017 r., na terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Jedności 8
w Sosnowcu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja NaukowoSzkoleniowa, pt.: „6-Miesięczne Praktyki Zawodowe — Wiedza
i Umiejętności Praktyczne”.
Organizatorami Konferencji byli Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląska Izba Aptekarska
w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne — Oddział
Katowice.
Organizatorzy Konferencji postanowili wzbogacić jej program,
poprzez wprowadzenie — poprzedzających Konferencję, zajęć
edukacyjnych, takich jak kurs z zakresu „Farmakoterapii chorób krwi
i układu krwiotwórczego”, prowadzony przez wybitnych znawców
tematu, tj. Pana prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora, Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii SUM oraz — reprezentujących
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Panią dr n. med. Katarzynę Rothkegel-Kapicę, i Panią dr n. med. Iwonę
Wieczorek-Kowinę. Organizatorzy zadbali także o bogatą ofertę warsztatów, które prowadzone były przez Dyrektora Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Pana dr n. med. Stanisława Dyląga, oraz Kierownika ds. organizacyjnopromocyjnych RCKiK w Katowicach Panią Aleksandrę Dyląg, a nosiły tytuł: „Krew powinna krążyć — podaj dalej; Podaruj życie — zostań dawcą
szpiku”.
Obok wspomnianych, na terenie kampusu odbyły się i inne warsztaty, takie jak te, prowadzone przez Pana dr n. farm. inż. Patryka Matuszka,
o tytule: ”Borelioza — standardy diagnostyki laboratoryjnej i monitowanie jej leczenia”, czy prowadzone przez Panią dr Beatę Olszewską
i Pana mgr Jarosława Ignaszaka, noszące tytuł: „Diagnostyka dyskrazji plazmocytowych — kryteria rozpoznania szpiczaka mnogiego oraz
monitorowania terapii”. Dalsza część spotkania poświęcona była I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, pt.: „6-Miesięczne Praktyki Zawodowe — Wiedza i Umiejętności Praktyczne”. Otwarcia Konferencji dokonała — jako Gospodarz Wydziału, Dziekan, Pani prof. dr hab.
n. med. Krystyna Olczyk.
Konferencję poprowadzili Pan dr hab. n. farm. Paweł Olczyk — Koordynator ze strony SUM 6-miesięcznych praktyk zawodowych studentów
kierunku farmacja oraz Pani dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev — Prodziekan WFzOM w Sosnowcu. Jak wspomniał Koordynator
praktyk, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, stała się ona doskonałą sposobnością do integracji Środowiska
Uniwersyteckiego oraz Aptekarskiego, do rozwoju współpracy nauczycieli akademickich i farmaceutów praktyków, do kooperacji wszystkich
przedstawicieli zawodów medycznych, a także — do będącej znakiem czasu — kooperacji z Przedstawicielami środowiska prawniczego.
Dlatego też, wśród zaproszonych Gości znaleźli się Dziekani wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz — reprezentująca
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach — Pani Mecenas Marta Imiołczyk-Porębska. Szczególnym Gościem Konferencji była Pani Katarzyna
Chmielewska — Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Nie zawiedli Przedstawiciele naszej Uczelni
w osobach Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni — Pani prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty, Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Pana prof. dr hab. n. farm. Stanisława Boryczki, Prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Pana dr hab. n.
med. Marka Walugi oraz Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Pana prof. dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka, Pana prof. dr hab. Krystyna Sosady, reprezentującego jednocześnie Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, a także przedstawicieli Kierownictwa Administracji SUM.
Wśród wielu znamienitych Gości znaleźli się także Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pan prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta,
wiceprezes PTFarm. Pan prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka, Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTFarm. Pan dr n. farm. Jerzy Szewczyński,
Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej — Pani dr hab. n. med. Anna Mertas, Koordynatorzy 6-mieięcznych praktyk zawodowych ze wszystkich 10 Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, Krajowy Konsultant w dziedzinie Farmacji Przemysłowej — Pani prof. dr hab.
n. farm. Małgorzata Sznitowska, Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia ds. Farmakopei oraz Postaci Leku — Pani prof. dr hab. n. farm. Renata
Jachowicz, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej — dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezesi ościennych Izb Aptekarskich, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Rady Śląskiego Oddziału NFZ — Pan Grzegorz Zagórny, przedstawiciele Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz
Wiceprezydent Miasta Sosnowca — Pani Anna Jedynak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu — Pan Wilhelm Zych. Nie zawiedli
także Partnerzy Konferencji, Partnerzy medialni, a także licznie zgromadzeni farmaceuci aptek ogólnodostępnych, Pracownicy Wydziału
i studenci.
Patronat honorowy nad Konferencją objęli JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prezydent Miasta Sosnowca Pan Arkadiusz Chęciński.
Kluczowym punktem programu Konferencji stał się panel na temat: „Problemów organizacyjnych 6-miesięcznych praktyk zawodowych”, któremu przewodniczył prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta oraz członkowie Zespołu — Pani dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka i mgr farm. Zuzanna
Rzepka — Doktorantka Wydziału Farmaceutycznego SUM. W dalszej części obrad, Przewodniczący II i III panelu dyskusyjnego — w osobach
Pani mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej — Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Pana prof. dr hab. n. farm. Pawła Szymańskiego
— Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi — zaproponowali kluczowe rozwiązania, odnoszące się
zarówno do programu jak i ewaluacji 6-miesięcznych praktyk zawodowych.
Wymiernym efektem Konferencji stała się deklaracja Pani Katarzyny Chmielewskiej — Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Zdrowia, dotycząca zorganizowania przez Ministerstwo Zdrowia konferencji uzgodnieniowej, celem opracowania uaktualnionych
uregulowań prawnych w przedmiocie omawianych, studenckich 6-miesięcznych praktyk zawodowych przyszłych farmaceutów, po uprzednim
wypracowaniu wspólnego stanowiska koordynatorów wspomnianych praktyk.
Pełna relacja: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/7457-i-ogolnopolska-konferencja-naukowo-szkoleniowa-pt-6-miesiecznepraktyki-zawodowe-wiedza-i-umiejetnosci-praktyczne-2
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Sprawozdanie z XVII Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”

W dniach od 12 do 15 października 2017 roku w Ustroniu odbyła się XVII Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”, pod
honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego. Na tegorocznej Konferencji gościły władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowane przez
Prorektora ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damiana Czyżewskiego, który podkreślił potrzebę organizowania tego typu Konferencji,
z uwagi na współpracę interdyscyplinarną akademickich środowisk medycznych z przedstawicielami nauk ścisłych związanych z obszarami materiałoznawstwa i mechaniki. Gościem honorowym był: były Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. Prof. Meissnera w Ustroniu prof. dr hab. n. med.
Bronisław Kłaptocz.
Jak co roku, wykłady prezentowali przedstawiciele środowiska medycznego oraz inżynierowie. W organizowaniu Konferencji brały udział:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski. Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli:
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski- Kierownik
Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz Prodziekan Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski Kierownik Zakładu
Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sekretarzem Konferencji była dr n. med.
Magdalena Wyszyńska-Chłap, a członkami: lek. stom. Magdalena Jaroszuk-Rogal, Wiesława Nowocień i Sewer Kruczkowski.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab., n. med. Jacek Kasperski przywitał wszystkich uczestników Konferencji, zarówno ze
środowiska medycznego jak i politechnicznego.
12 października odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej, podczas którego odbyły się wybory nowego zarządu. W wyniku głosowania Prezesem Towarzystwa został ponownie jednogłośnie wybrany prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski.
Inauguracja XVII Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii” rozpoczęła się od uroczystego wręczenia, przyznanej przez
Kapitułę Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Honorowej Nagrody im. Prof. Wiesława Chladka, „W uznaniu wybitnych zasług na
rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej”. Statuetki ufundowane przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, wręczane
przez: prof. dr hab. n. med. Bronisława Kłaptocza, prof. dr hab. n. med. Stanisława Majewskiego i prof. dr hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego otrzymali: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Prof. UJ oraz dr hab. inż. Piotr Malara Prof. Politechniki Śląskiej.
Tematy wszystkich prac, odzwierciedlały zapotrzebowanie na wiedzę politechniczną niezbędną do rozwoju technik klinicznych. Atrakcyjność prezentowanej tematyki wynika z faktu, że lekarz stomatolog spotyka się w swej codziennej pracy z wieloma ściśle technicznymi
problemami. W większości przypadków musi rozwiązać cały kompleks zagadnień projektowych przywracających właściwe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Stąd duża wartość praktyczna badań warunkujących rozwój inżynierii materiałów medycznych oraz
biomechaniki układu stomatognatycznego. Spotkania takie umożliwiają upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy
medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie: technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów, zastosowania i
funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu, biomechaniki układu stomatognatycznego, oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych i biotechnologii materiałów.
Zapraszamy na kolejną Konferencję „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”, która odbędzie się również w Ustroniu, w dniach
13 – 16 października 2018 r.

Magdalena Wyszyńska-Chłap, Magdalena Jaroszuk-Rogal
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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„Postępy w arytmologii i elektroterapii — Warsztaty dla lekarzy praktyków”

Na pierwszym zdjęciu od lewej: Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Prof. dr hab. Anetta Undas, Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, Prof. dr
hab.n.med. Joanna Lewin-Kowalik - Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM, Dr hab. n. med. Piotr Kukla, Prof. dr hab. n. med. Maria TruszGluza, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda - Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Prof.
dr hab. n. med. Andrzej Lubiński

W dniach 20-21.10.2017 odbyła się kolejna, już czwarta, edycja Konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii — Warsztaty dla
lekarzy praktyków”. To cykliczne wydarzenie zostało przygotowane przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizi-Stec.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzech
Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
i Telemedycyny. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali punkty edukacyjne ww. Sekcji PTK oraz punkty edukacyjne Śląskiej Izby Lekarskiej. Należy podkreślić, że po raz pierwszy współgospodarzem przedsięwzięcia było miasto Katowice.
Warsztaty odbyły się w Hotelu Angelo w Katowicach, w wyjątkowej, specjalnie przygotowanej dla potrzeb Konferencji aranżacji sali
wykładowej. Wsparciem organizacyjnym zajmowała się firma Business Service Galop, co zapewniło profesjonalną obsługę, a także bardzo dobry nadzór techniczny i multimedialny.
W spotkaniu uczestniczyło około 200 uczestników — Konferencja, podobnie jak wszystkie wcześniejsze edycje dedykowana była dla
„lekarzy praktyków”. Uczestniczyli w niej głównie kardiolodzy i interniści zajmujący się na co dzień diagnostyką i leczeniem pacjentów
z zaburzeniami rytmu serca. Jako organizatorów niezwykle cieszy fakt, że w Konferencji brali udział także studenci Wydziału Lekarskiego SUM — dzięki sponsorom ich udział w spotkaniu był bezpłatny.
Ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz
Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jan Zejda. Wykładowcami byli wybitni eksperci w zakresie arytmologii, elektrokardiologii, echokardiografii oraz elektrofizjologii, co, w naszym przekonaniu, podobnie jak w latach poprzednich, pozwoliło na utrzymanie
wysokiego poziomu merytorycznego spotkania.
Wśród wykładowców znaleźli się m.in: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice), Prof. dr hab. n. med. med. Anetta Undas
(Kraków) — redaktor naczelny Kardiologii Polskiej, Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka (Kraków), Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
(Wrocław), Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice), Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze), Prof. dr hab. n. med. Andrzej
Lubiński (Łódź) Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań), Prof. dr hab. n. med. Jerzy K. Wranicz (Łódź), Dr hab. n. med. Artur
Fuglewicz (Wrocław), Dr hab. n. med. Piotr Kukla (Gorlice), Dr n.med. Zbigniew Eysymontt (Ustroń).
Tematami wiodącymi w tegorocznym spotkaniu były: migotanie przedsionków w niewydolności serca, arytmie komorowe w chorobach
strukturalnych serca oraz zagadnienia dotyczące arytmologii w geriatrii. Część spotkania poświęcona było zagadnieniom opieki ambulatoryjnej u pacjentów po implantacji urządzenia do elektroterapii oraz problemowi nieadekwatnych wyładowań kardiowertera –
defibrylatora. Nie pominięto trudnych zagadnień leczenia arytmii pojawiających się we wczesnym okresie po zabiegu kardiochirurgicznym, u kobiet w ciąży, jak również arytmii w okresie rehabilitacji kardiologicznej. Oddzielnym tematem była problematyka zaburzeń
rytmu serca w nietypowych sytuacjach klinicznych, takich jak nadciśnienie płucne, sklerodermia, wypadanie płatka zastawki mitralnej.
Tradycją naszych spotkań jest również udział w nich specjalistów z innych dziedzin medycyny, w tym roku do udziału zaproszeni zostali
diabetolog — dr hab. n. med. Michał Holecki oraz psychiatra — dr hab. n. med. Marek Krzystanek.
Niewątpliwie ważne, cenione przez Uczestników i cieszące się bardzo dużą frekwencją były zajęcia prowadzone w formie warsztatowej. Przed oficjalnym otwarciem Konferencji odbyły się warsztaty echokardiograficzne poświęcone wykorzystaniu różnych metod
echokardiografii u chorych z zaburzeniami rytmu serca. Zajęcia oparte na konkretnych przypadkach klinicznych prowadzone były przez
wybitnych specjalistów z tego tematu — panią profesor Katarzynę Mizię-Stec i pana profesora Zbigniewa Gąsiora. W dalszej części
Konferencji odbyły się zajęcia warsztatowe z elektrokardiografii — w formie quizu, z wykorzystaniem systemu do głosowania i przygotowanego dla każdego z uczestników zestawu zapisów EKG. W tym samym czasie dla bardziej zaawansowanych omawiano zasady programowania wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Równocześnie prowadzono również sesję warsztatową dla pielęgniarek
i techników.
Mamy głębokie przekonanie, że kolejna edycja Warsztatów spotkała się z życzliwym przyjęciem uczestniczących w nich lekarzy, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni. Niezwykle sympatyczne jest to, że wśród uczestników widzimy „stałych bywalców”, sympatyków naszych
spotkań. W przyszłym roku zaplanowano kolejną — piątą — edycję konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec
Wydział Lekarski w Katowicach, I Katedra i Klinika Kardiologii
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III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
17 listopada 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Śląska Konferencja
Medyczno-Prawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji,
UŚ, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Śląską
Izbę Lekarską.
Tegoroczna edycja — poświęcona chorobom zakaźnym
i szczepieniom ochronnym — stanowiła kontynuację
poprzednich dwóch konferencji, których głównym celem
było zbliżenie dwóch środowisk: medycznego i prawniczego.
Intencją organizatorów było zachęcenie do zabierania głosu w sprawach ważnych dla zdrowia publicznego oraz do
podejmowania czynnych działań na jego rzecz, a także
popularyzowanie społecznie istotnych zagadnień.
Zadaniem konferencji było poszerzenie i aktualizacja informacji, wiedzy i świadomości dotyczącej istnienia i przenoszenia chorób zakaźnych groźnych we współczesnym świecie oraz niezbędności obowiązkowych szczepień ochronnych — zważywszy
na ożywienie, jakie zapanowało w tej dziedzinie w ostatnim czasie. Rodziło to również pytanie, czy i jak prawo i technologia nadążają
za zmieniającymi się warunkami walki z zagrożeniami epidemiologicznymi — choćby wzrastającą gęstością zaludnienia. Kolejnym
aspektem było samo promowanie odpowiedniej profilaktyki wraz z niezbędną wiedzą związaną bezpośrednio z prawem.
Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia został zagwarantowany dzięki zainteresowaniu nim uznanych w skali krajowej i międzynarodowej autorytetów z dziedziny nauk medycznych, prawnych i humanistycznych. W konferencji wzięli udział m.in.: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.

II edycja konferencji Prawo a Medycyna Tajemnica lekarska po zmianie
przepisów
16 listopada 2017 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się II edycja konferencji
„Prawo a Medycyna — Tajemnica lekarska po zmianie przepisów”,
zorganizowana w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską,
Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Samorządem
Studenckim SUM w Katowicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Renata Wrońska Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, Pan Janusz Szulik Prezes
Zarządu TU INTER Polska S.A., Pani Małgorzata Ziółkowska Dyrektor
Oddziału Katowice INTER Polska, Pani prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM w Katowicach, Pan prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka Prorektor ds.
Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach, Pan
mecenas Paweł Strzelec, Pani dr Gabriela Muś, Pan dr Bogusław
Zapart oraz Pani mgr Małgorzata Perlak.
Na konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: tajemnica lekarska — zakres, skutki naruszenia, tajemnica lekarska, jako
trwała wartość kanonu etyki lekarskiej, konieczność zachowywania
tajemnicy w zawodach medycznych oraz granice tajemnicy lekarskiej
w relacji lekarz – pacjent.
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Oddział Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego zyskał nowy blask
Bardzo cieszymy się, że pacjentki będą diagnozowane i
leczone w tak komfortowych warunkach. Miejsce jest przyjazne i niezwykle ciepłe. Nasz cel to pacjentka świetnie zdiagnozowana i zadowolona – podkreśla Joanna Bednar,
położna oddziałowa Endokrynologii Ginekologicznej
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zakres prac obejmował stworzenie 6 trzystanowiskowych
pokoi dla pacjentek z własnym węzłem sanitarnym oraz
1 jednostanowiskowego pokoju, również wyposażonego
we własny węzeł sanitarny. Dodatkowo powstały między
innymi: punkt pielęgniarski, pokój wywiadu z pacjentką,
gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokój badań.
Oddział jest klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dopełnieniem jest piękna kolorystyka
pomieszczeń, na co szczególną uwagę zwracają pacjentki.
Przychodząc do Państwa nie wiedziałam o przeprowadzce do
nowego oddziału. Cieszę się, że warunki będą jeszcze lepsze. To wspaniałe, że jakość tego miejsca odpowiadać będzie jakości leczenia i
zaangażowaniu wspaniałego personelu – mówi Paulina Kostyra-Dzierżęga – pacjentka oddziału.
Koszt inwestycji to 2 969 951, 10 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu kompleksowej
ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków
leczenia niepłodności. Kwota dofinansowania wyniosła 742 488 zł.Oddział dysponuje 19 łózkami dla pacjentek. W ciągu 18 lat (do
X.2017) na oddziale hospitalizowano 16 659 pacjentek. U 82,6% pacjentek zdiagnozowano zespół policystycznych jajników (PCOS).
W uroczystości otwarcia wziął udział m.in. Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Oddział będzie również doskonałym zapleczem dla realizowanego przez Szpital programu Ministerialnego Kompleksowej Ochrony
Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020. Jego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń
z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Program skierowany jest do osób borykających się z problemami niepłodności, którzy
pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności. Na realizację programu w budżecie państwa planuje się zapewnić środki w wysokości 79 501 980 zł.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację programu
uzyskało 3 750 000 zł.
Źródło: www.uck.katowice.pl

Nowy ambulans dla GCZD
Karetka trafiła do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach.
Wartość ambulansu to blisko 300 tys. zł 110 tys. zł na ten cel przekazała Fundacja ISKIERKA, dzięki współpracy z St. Andrews Foundation
Scots in Poland, promującej szkocką kulturę i wspierającej działalność
dobroczynną w Polsce. Część środków na ten cel (80 tys.) udało się
zebrać podczas aukcji charytatywnej zorganizowanej w ubiegłym roku
w Warszawie i hojności właśnie Szkotów mieszkających w Polsce.
ISKIERKA dołożyła dodatkowo 30 tys. uzyskanych z 1 proc. podatku.
Brakująca kwota — 190 tys. zł. — pochodzi ze środków własnych
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
Dzięki współpracy obu fundacji, w poprzednich latach ISKIERKA zakupiła już m.in. 3 respiratory na oddziały onkologii dziecięcej w Katowicach,
Chorzowie i Zabrzu. Tym razem priorytetem był zakup nowoczesnej
i w pełni wyposażonej karetki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
GCZD o wartości prawie 300 tys. zł.
Nowy ambulans był szpitalowi bardzo potrzebny. Będzie pomagał
w ratowaniu życia i zdrowia noworodków. Będzie też wykorzystywany
w transporcie medycznym.
Źródło: http://gczd.katowice.pl
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Nowa platforma e-learningowa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w bieżącym roku akademickim 2017/2018 uruchomiło nową platformę e-learningową dla studentów naszej Uczelni. System zdalnego nauczania jest kontynuacją usługi prowadzonej wcześniej przez Centrum Informatyki
i Informatyzacji. Nowa platforma posadowiona jest na serwerach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Platforma jest dostępna również dla studentów anglojęzycznych tj. studentów programu amerykańskiego i europejskiego, a także dla
doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
Rosnące zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć dla studentów z wykorzystaniem zdalnego dostępu do materiałów dydaktycznych
pozwoliło na wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań, zawartych w nowym systemie e-learningowym.
Przede wszystkim postawiliśmy na prostotę obsługi systemu, wysoką niezawodność i dostępność oraz atrakcyjny wygląd, w pełni
przystosowany również do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).
Nowa platforma e-learningowa pozwala między innymi na umieszczanie materiałów wykładowych i ćwiczeniowych w wielu formatach,
prowadzenie zaawansowanych projektów zaliczeniowych, a także dowolnie konstruowanych testów zawierających pytania losowane
z różnych, wcześniej stworzonych zbiorów pytań.
Wykładowca ma możliwość umieszczenia materiału w formie dokumentów, grafik, plików audio oraz wideo. Struktura kursu pozwala na
połączenie udostępniania materiałów dydaktycznych z przeprowadzaniem testów zaliczających kolejne etapy kursu.
Wykładowca na każdym etapie ma pełen wgląd w postępy swoich studentów, wraz z możliwością przekazania informacji zwrotnej
zarówno do jednego użytkownika, jak i do grupy studentów.
Użytkownik z kontem o statusie student również dostaje pełen wgląd w dane dotyczące swojej aktywności w systemie e-learningowym.
Dla słuchaczy ceniących sobie bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia, wprowadziliśmy również nową funkcjonalność, która umożliwia prowadzenie zajęć na żywo ze studentami w formie webcastów. Wykładowca może uruchomić swoje zajęcia on-line w czasie rzeczywistym, mając kontakt głosowy i wizualny z różnymi grupami studentów. W czasie prowadzenia swojego kursu prowadzący dysponuje narzędziami, które pozwalają zamienić tradycyjny ekran projekcyjny, ekranem komputera u każdego zalogowanego słuchacza. Atrakcyjny
i funkcjonalny interfejs pozwala wykładowcy na udostępnienie dowolnej prezentacji multimedialnej, własnego pulpitu, a także wirtualnej
tablicy. Każdym z wymienionych elementów, wykładowca może dowolnie manipulować, a także używać wirtualnego wskaźnika oraz
kredy/pisaka.
Narzędzia pozwalają wykładowcy również na udzielanie głosu poszczególnym słuchaczom czy grupom słuchaczy, a także na jednoczesne
współprowadzenie wykładu z innymi wykładowcami, z zupełnie innych lokalizacji.
Aktualnie nową platformę e-learningową wykorzystuje niespełna 3400 studentów, zajęcia prowadzą wykładowcy z około 90 jednostek
naukowo-dydaktycznych, udostępniając łącznie około 440 różnych kursów.
Nowa platforma elearningowa jest dostępna pod adresem: https://elearning.sum.edu.pl, użytkownikiem systemu może być każdy student
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posiadający aktywne konto poczty studenckiej.
W ramach wdrożenia nowego systemu prowadzimy cykliczne szkolenia dla użytkowników, a także udostępniamy kursy wideo prezentujące możliwości platformy elearningowej.
Przygotowaliśmy szereg materiałów dotyczących merytorycznej pomocy w projektowaniu i tworzeniu kursów elearningowych na
potrzeby nowoczesnej edukacji.
Dysponujemy wiedzą w zakresie projektowania procesu dydaktycznego w e-learningu, w szczególności tworzenia scenariusza zdalnych
zajęć, zastosowania różnych form aktywizowania uczących się, z akcentem na dobór odpowiednich rozwiązań do zróżnicowanych potrzeb
i celów dydaktycznych kursu. Potwierdzeniem wyżej wymienionej wiedzy jest posiadany certyfikat metodyka zdalnego nauczania
Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA).
Posiadamy również wiedzę dotyczącą specyfiki przebiegu procesu dydaktycznego w zajęciach na odległość, problemów, jakie mogą
wystąpić w trakcie prowadzenia zajęć, a także aspektów prawnych e-edukacji.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej nowej platformy elearningowej. Na każdym etapie służymy pomocą zarówno
wykładowcom jak i słuchaczom.

mgr Przemysław Jędrusik
wraz z Zespołem Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
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Uchwała Nr 116/2017 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad
etycznych i organizacyjnych badań naukowych prowadzonych w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
I. NADRZĘDNE ZASADY ETYKI BADAWCZEJ
§1
Działalność badawcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opiera się na zasadzie wolności badań naukowych
prowadzonych w duchu prawdy i sumienności.
1.
2.

1.
2.
3.

§2
Naukowca (pracownika Uniwersytetu, studenta, doktoranta, inną osobę, realizującą zadania badawcze na obszarze SUM,
za jego zgodą, dalej: „Naukowca”) obowiązują w prowadzonej przez niego nauce zasady etyki ogólnej, dobrych obyczajów,
a szczególnie prawdomówności, wiarygodności, obiektywizmu, bezinteresowności i odpowiedzialnej życzliwości.
Postawę moralną Naukowca powinna cechować bezstronność, niezależność od zewnętrznych wpływów na prowadzenie
badań, sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji, krytycyzm wobec własnych hipotez i wyników, otwartość
w dyskusjach z innymi Naukowcami na temat własnych badań, uczciwość, sprawiedliwość i rzetelność, odwaga, w tym w
sprzeciwianiu się poglądom sprzecznym z wiedzą naukową, a także troska o przyszłe pokolenia Naukowców.
§3
Uzależnianie oceny osiągnięć naukowych od kryteriów personalnych, narodowościowych, rasowych czy światopoglądowych jest niegodne Naukowca.
Naukowiec powinien niezwłocznie powiadomić środowisko naukowe o wiadomym mu, sprzecznym z prawem albo dobrymi obyczajami postępowaniu w obszarze nauki.
Naukowiec powinien zwalczać wszelkie przejawy protekcjonizmu, korupcji i dyskryminacji.

§4
Naukowiec jest zobowiązany do rzetelnego przedstawiania wyników badań oraz nieukrywania niewygodnych faktów, alternatywnych hipotez i sposobów interpretacji.
II. DOBRE PRAKTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH I ZASADY PRACY W ZESPOŁACH BADAWCZYCH
1.
2.

§5
Do podstawowych obowiązków zespołu podejmującego pracę badawczą należy upewnienie się, czy dane przedsięwzięcie
spełnia kryteria rzetelnego badania naukowego.
Przez rzetelne badanie naukowe rozumie się systematyczną i wnikliwą pracę nad zagadnieniem, klasyfikację problemu,
analizę, porównanie i wreszcie oryginalne wyniki i wnioski.
§6
Obowiązki kierownika badań

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kierownik badań ponosi ostateczną odpowiedzialność za jakość i wiarygodność danych powstałych pod jego kierownictwem.
Kierownik badań ponosi odpowiedzialność za kierowanie swoim zespołem w taki sposób, aby poczynania badawcze były
zgodne z regulacjami prawnymi oraz procedurami pracy badawczej obowiązującymi w nauce.
Kierownik badań jest zobowiązany do upowszechnienia regulacji prawnych i procedur badawczych wśród swoich współpracowników oraz do ich egzekwowania.
Kierownik badań jest zobowiązany do organizowania regularnych spotkań zespołu badawczego w celu kontroli danych
oraz weryfikacji postępu pracy.
Do obowiązków kierownika badań należy ponadto zachęcanie zespołu badaczy do prezentowania swych osiągnięć na
organizowanych problemowych sesjach i seminariach.
Kierownik badań jest odpowiedzialny za zapoznanie nowych członków zespołu badawczego zobowiązującymi w uczelni
przepisami i procedurą prowadzenia badań naukowych.
§7
Praktyki dotyczące postępowania z danymi naukowymi

1.
a)
b)
c)
d)

Kierownik badań ma obowiązek zapewnienia właściwego prowadzenia dokumentacji realizowanych badań, szczególnie w
przypadku, gdy badania obejmują jednocześnie kilka projektów i są realizowane przez kilka zespołów badawczych. Dokumentacja powinna zawierać:
tytuł projektu badawczego wykonanego przez każdy z zespołów badawczych,
nazwisko/a badacza/y,
termin wykonania badań – o ile to możliwe
miejsce wykonania badań.

Dokumentacja powinna być sporządzona skrupulatnie w formie pisemnej lub w postaci zapisu elektronicznego przechowywanego oddzielnie w bazie danych, w sposób uniemożliwiający manipulowanie tymi materiałami i zapewniający ich dostępność
po opublikowaniu wyników badań.
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2.
3.
4.
5.

Dane źródłowe stanowiące podstawę danej pracy powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu przez okres
5 lat od zakończenia badań w jednostce, w której powstały (jeżeli oddzielne przepisy nie przewidują dłuższego okresu ich przechowywania), a następnie zarchiwizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku odejścia kierownika badań z uczelni dopuszczalne jest zatrzymanie przez niego kopii danych, po
uprzedniej konsultacji z kierownikiem katedry i zgodzie nowego kierownika badań lub dziekana wydziału.
Metodologia badań, zapisy przeprowadzanych eksperymentów oraz wszelkie dane naukowe stanowią wyłączną
własność uczelni. Usunięcie oryginalnych materiałów jest niedopuszczalne, można jednak wykonywać ich kopie.
Określenie procedury sporządzania i przechowywania danych należy do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej (katedry, zakładu, kliniki).
§8
Zasady organizacyjne pomagające ustrzec się naukowej nierzetelności

1.
2.
3.

Obowiązkiem kierownika katedry, zakładu lub kliniki, jeżeli nie pełni on jednocześnie funkcji kierownika badań, jest
wyznaczenie osoby sprawującej funkcję kierownika badań.
Liczebność grupy badaczy powinna być taka, aby zapewnić ścisły i stały kontakt w celu efektywnej wymiany doświadczeń naukowych oraz swobodny wgląd kierownika badań i kierownika katedry (zakładu, kliniki) w postęp pracy badawczej.
W przypadku nieobecności kierownika badań przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, powinien zostać wyznaczony
jego zastępca.
§9
Praktyki dotyczące procedur badawczych

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naukowcy powinni wszystkie prowadzone badania poprzedzić analizą towarzyszącego im ryzyka oraz skutków, jakie
wyniki badań wywierać mogą na społeczeństwo i środowisko.
W przypadku badań prowadzonych na ludziach i na zwierzętach Naukowcy zobowiązani są do uzyskania opinii właściwych komisji etycznych.
Naukowcy prowadzący badania na ludziach zobowiązani są do poszanowania godności człowieka i jego autonomii.
Naukowcy prowadzący badania nad obiektami, takimi jak organizmy, środowisko naturalne i dobra kultury zobowiązani są do ich traktowania z należnym im poszanowaniem i troską.
Ubiegając się o fundusze na badania, należy formułować realne cele badawcze, a w trakcie badań dokładać wszelkich
starań dla ich zrealizowania.
Naukowcy powinni być świadomi potrzeby wyważonego gospodarowania środkami przeznaczonymi na badania.
§ 10
Praktyki autorskie i wydawnicze

1.

Wyniki swoich badań i ich interpretacje należy publikować rzetelnie, przejrzyście oraz dokładnie, w taki sposób, aby
możliwe było ich powtórzenie przez innych badaczy.
2. Autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie na twórczym i istotnym wkładzie w badania, a więc na
znaczącym udziale w inicjowaniu idei naukowej, tworzeniu koncepcji oraz projektowaniu badań, na istotnym udziale
w pozyskiwaniu danych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz w redakcji artykułu lub jego krytycznym
poprawieniu z punktu widzenia zawartości intelektualnej.
3. Autorstwo lub współautorstwo pracy naukowej musi być udokumentowane. Odstąpienie autorstwa lub też przyjęcie
odstąpionego autorstwa, podobnie jak wszelkie próby wymuszenia odstąpienia autorstwa, są niedopuszczalne.
4. Nie jest podstawą do współautorstwa zdobywanie środków finansowych, udostępnianie aparatury i szkolenie w
zakresie jej stosowania, zbieranie danych, czy też ogólny nadzór nad grupą badawczą. Autorstwo honorowe jest
wykluczone.
5. Pierwszy autor wraz z kierownikiem badań wspólnie podejmują decyzje dotyczące współautorów. Nazwiska współautorów powinny być wymienione w kolejności zgodnej z ich wkładem pracy, nie zaś w kolejności alfabetycznej.
6. Kolejność, w jakiej ukazują się nazwiska współautorów, może ulec zmianie wyłącznie za zgodą pierwszego autora
oraz kierownika badań.
7. Do obowiązków kierownika badań należy poinformowanie wszystkich współautorów pracy o jakichkolwiek zmianach
dotyczących listy nazwisk współautorów przed oddaniem pracy do publikacji.
8. Należy stosownie zaznaczyć uzyskane wsparcie finansowe, jak również innego rodzaju pomoc.
9. Ponowne publikowanie tej samej pracy (lub istotnych jej części) można zaakceptować tylko za zgodą jej redaktorów.
Zawsze wtedy należy podać odwołanie do pierwszej publikacji pracy.
10. W kontaktach z ogółem społeczeństwa oraz mediami obowiązują te same standardy uczciwości i rzetelności jak przy
publikowaniu wyników prac. Wyolbrzymianie znaczenia wyników badań i ich praktycznych zastosowań jest praktyką
naganną.
§ 11
Odpowiedzialność współautorów
1.
2.
3.
4.
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Kierownik badań ponosi odpowiedzialność za wiarygodność przedstawionych danych i może, ale nie musi być pierwszym autorem pracy.
Pierwszy autor sporządza wstępny szkic pracy oraz odpowiada za prowadzenie i przechowywanie danych.
Współautorzy pracy powinni kontaktować się regularnie w celu dyskutowania istotnych zagadnień. Dopuszczalna
jest także komunikacja za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem poufności.
W przypadku odejścia z jednostki pierwszego autora przed zakończeniem rejestracji danych, jego obowiązki przejmuje kierownik badań.

5.
6.
7.
8.

Na publikację pracy w ostatecznej wersji redakcyjnej wymagane jest pisemne wyrażenie zgody przez kierownika
badań oraz wszystkich współautorów.
Zgodnie z procedurami międzynarodowymi wszystkie publikacje - przed ich upowszechnieniem - powinny być sprawdzane pod względem oryginalności i wiarygodności przez recenzentów. Specjaliści dokonujący oceny wiarygodności
pracy powinni w swych opiniach pozostać niezależni i zachować tajemnicę służbową.
Wszyscy autorzy publikacji naukowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść.
Praca może zawierać imienne podziękowania za pomoc redakcyjną lub techniczną.
§ 12
Wolność informacji a tajemnica służbowa

1.
2.
3.
4.
5.

Opinia publiczna ma prawo do informacji dotyczącej badań naukowych.
W przypadku stwierdzenia szkodliwości badań należy je wstrzymać i powiadomić o tym fakcie jednostki nadrzędne.
Wyniki badań naukowych finansowanych z budżetu państwa nie są tajne, o ile ich jawność nie narusza tajemnicy
państwowej lub też ich tajność nie jest zastrzeżona w umowie.
Należy ujawnić współpracownikowi zakres ewentualnego ryzyka związanego z prowadzeniem badań.
Rezultaty badań naukowych powinny być regularnie publikowane.
§ 13
Wolność akademicka w obronie wolności nauki

1.
2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.

Naukowiec powinien bronić wolności nauki, wolności wyboru problematyki badań, metod rozwiązywania problemów
badawczych, wolności myśli i wolności słowa głoszonego.
Naukowiec może godzić się na ograniczenie wolności słowa i wyboru tematyki wyłącznie wtedy, gdy jest to podyktowane szczególnymi i nadzwyczajnymi racjami.
Należy z całą stanowczością przeciwstawiać się:
cenzurowaniu zawartości merytorycznej wypowiedzi i publikacji naukowych,
ograniczaniu dostępu do materiałów źródłowych,
utrudnianiu swobodnego przepływu informacji naukowych.
W szczególnych, uzasadnionych innymi przepisami przypadkach, Naukowiec powinien zachować poufność danych
lub wyników badań, jeśli takie wymagania stawiane są przez zleceniodawcę lub pracodawcę.
Wymaganie od Naukowca deklaracji lojalności w stosunku do władz politycznych lub innych instytucji pozanaukowych godzi w zasadę wolności nauki.
§ 14
Praktyki dotyczące recenzowania i opiniowania

1.
2.
3.
4.
5.

Recenzenci i opiniujący nie mogą podejmować się zadania związanego z oceną prac naukowych, dorobku naukowego lub koncepcji badawczych innych Naukowców, gdy wykracza ono poza zakres ich naukowego doświadczenia i
kompetencji.
Recenzenci i opiniodawcy biorący udział w ocenie projektów badawczych, publikacji, dorobku naukowego, wniosków
o objęcie stanowiska w instytucjach naukowych bądź innych form uznania, powinni odmówić udziału w procesie
oceniania we wszystkich tych przypadkach, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nimi a osobą ocenianą.
Recenzje i opinie powinny być skrupulatne, dokładne i obiektywne, a oceny uzasadnione. Nieuzasadnione recenzje
pozytywne są równie naganne jak nieuzasadnione recenzje negatywne.
Recenzenci publikacji naukowych powinni zachować swoje opinie w poufności do chwili ukazania się tych publikacji
w druku.
Zarówno recenzenci, jak i redaktorzy prac naukowych nie mogą bez zgody autora wykorzystywać danych lub koncepcji zawartych w dostarczonych im tekstach.
§ 15
Praktyki dotyczące formowania młodej kadry

1.
2.
3.

Powierzenie opieki nad licencjatami, magistrantami lub doktorantami jest przedmiotem szczególnej troski Rady
Wydziału.
Opiekun osoby prowadzącej badania powinien rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, a w szczególności
dokładać starań, by prowadzone badania spełniały wszystkie wymagania stawiane pracom naukowym, a powstająca
rozprawa nie zawierała zapożyczeń z prac innych autorów.
Opiekun osoby prowadzącej badania naukowe powinien zadbać o zaznajomienie jej z zasadami etycznymi obowiązującymi przy prowadzeniu badań, a przede wszystkim powinien stanowić wzór dla takiej osoby.

§ 16
Praktyki dotyczące relacji ze społeczeństwem
1.
2.
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Wypowiedzi publiczne powinna cechować dbałość o wiarygodność nauki. Obowiązują w nich te same standardy uczciwości i precyzji, co przy publikowaniu wyników prac.
Uczony, jako obywatel, dla którego sprawy publiczne nie mogą być obojętne, powinien zabierać głos publicznie,
przestrzegając jednak zasady, że swój autorytet naukowy może wykorzystać tylko w wypowiedziach mieszczących
się w ramach jego kompetencji.

§ 17
Unikanie konfliktu interesów
Sytuacje konfliktu interesów mogą wystąpić w szczególności, gdy:
1)
występują pozazawodowe powiązania osoby oceniającej z poddawaną ocenie osobą lub jednostką naukową;
2) występuje powiązanie członka organu przyznającego środki z osobą lub z jednostką naukową, której te środki są
przyznawane;
3) zakup urządzeń, materiałów lub usług niezbędnych do prowadzenia badań następuje w firmach, z którymi prowadzący badania lub osoba mu bliska ma powiązania finansowe, własnościowe lub menadżerskie;
4) wykorzystuje się pracę studentów, doktorantów lub współpracowników, a także wyposażenie jednostki do pracy na
rzecz firmy, z którą prowadzący badania lub bliska mu osoba ma powiązania finansowe, własnościowe lub menadżerskie;
5) pracownik instytucji naukowej jest zaangażowany w prace firmy lub ma udziały w firmie, która działa na tym samym
obszarze co instytucja, w której pracuje i wykorzystuje urządzenia oraz know-how tej instytucji.
W przypadku wystąpienia takich okoliczności Naukowiec jest zobowiązany zawiadomić swojego przełożonego.
III. OSZUSTWO NAUKOWE
§ 18
Oszustwo w badaniach naukowych jest najpoważniejszą formą wykroczenia przejawiającą się fabrykowaniem, fałszowaniem, plagiatowaniem lub innymi praktykami, które w poważnym stopniu odbiegają od powszechnie akceptowanych
w świecie nauki metod badawczych. Nie zalicza się do nich niezamierzonej pomyłki lub też różnic w interpretacji danych
naukowych.
Fabrykowanie polega na zmyślaniu wyników badań,
Fałszowanie polega na zmienianiu lub pomijaniu danych,
Plagiatowanie polega na kopiowaniu cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa
poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu.
§ 19
Inne niewłaściwe zachowania
1. Niegodne Naukowca są niewłaściwe zachowania w prowadzeniu badań naukowych, takie jak:
a) wykorzystywanie przy prowadzeniu badań naukowych wkładu innych osób, studentów, doktorantów, współpracowników bez odpowiedniej rekompensaty finansowej lub bez zaznaczenia tego wkładu w publikacji;
b) zezwolenie na współautorstwo publikacji osób, które nie wniosły wystarczającego wkładu intelektualnego w jej
powstanie;
c) pozorowanie badań naukowych niemających nic wspólnego z rzetelnym procesem poznawczym.
2. Naganne są wszystkie formy prześladowania i dyskryminacji uczniów, współpracowników, niewłaściwe wykorzystywanie funduszów na badania, nieujawnianie konfliktów interesu, protekcjonizm przy zatrudnianiu nowych pracowników.
§ 20
1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby proces dochodzeniowy w sytuacji domniemania oszustwa naukowego nie zakłócił lub w jakikolwiek sposób nie ograniczył przebiegu badań.
W przypadku odejścia z uczelni pracownika naukowego wobec którego toczy się postępowanie w sprawie domniemanego oszustwa naukowego, postępowanie musi być kontynuowane aż do ustalenia jego ostatecznych wyników.
§ 21
Władze uczelni gwarantują ochronę danych osoby informującej o wiadomym lub domniemanym oszustwie naukowym. Ochrona powyższa wygasa w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Niedopuszczalne jest, aby osoba podejrzana wykorzystywała swoje wpływy, stanowisko, czy jakkolwiek rozumianą
przewagę przeciwko osobie informatora.
Niedopuszczalne są obietnice wyniesienia korzyści materialnych lub innych w zamian za nieujawnienie zaistniałego
wykroczenia.
Niedopuszczalne jest wywieranie presji na osobę informatora poprzez groźbę lub szantaż.
§ 22
Dochodzenie oszustwa naukowego obejmuje fazę wstępną, której celem jest ustalenie, czy podejrzenia lub kwestie
sporne wymagają przeprowadzenia dochodzenia oficjalnego.
Wszelkie informacje dotyczące domniemanego oszustwa naukowego zgłasza się dziekanowi wydziału.
Jeżeli wysunięte zarzuty noszą znamiona prawdopodobieństwa, dziekan wydziału powinien przeprowadzić rozmowę z osobą, przeciw której wysunięto zarzuty oraz z informatorem.
Rektor po zapoznaniu się z całością sprawy, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania.
Przy rozpatrywaniu spraw o oszustwo naukowe stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązujące, w tym dla
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie do prac rozpowszechnianych w postaci drukowanej i w sieci Internet oraz prezentowanych oficjalnie w formie ustnej.
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