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SUM podpisał list intencyjny z Asseco Poland
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie pierwszą uczelnią
w Polsce, która zapewni przyszłym
lekarzom możliwość praktycznego
zapoznania się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szpitalach.
Sprawne korzystanie z tego typu narzędzi jest dziś niezbędne w codziennej pracy personelu medycznego.
Dlatego właśnie Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
i Wiceprezes Zarządu Asseco Poland
Krzysztof Groyecki podpisali list intencyjny na rzecz stworzenia symulacyjnej pracowni komputerowej.
Korzystanie z technologii informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia
staje się standardem. Ogromna liczba
danych oraz potrzeba kompleksowej
obsługi pacjenta sprawia, że coraz
więcej szpitali i przychodni korzysta
z zaawansowanych systemów informatycznych. Oznacza to, że aby w pełni wykształcić pracownika ochrony zdrowia, uczelnie
medyczne muszą zaopatrzyć absolwentów w nowe umiejętności.
Jestem przekonany, że nasze działania spotkają się z uznaniem zarówno ze strony studentów, jak również dyrekcji szpitali tym
bardziej, że postępująca obecnie cyfryzacja służby zdrowia wymaga posiadania określonych kompetencji właśnie w zakresie
sprawnego i efektywnego użytkowania dostarczanych narzędzi informatycznych — powiedział prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Nawiązanie współpracy z Asseco Poland to kolejny krok SUM w zakresie upraktyczniania kształcenia w zawodach medycznych
— w 2012 r. Uczelnia wprowadziła do programu nauczania symulację medyczną z wykorzystaniem zaawansowanych
fantomów pacjenta.
Dzięki zastosowaniu oprogramowania dostarczonego przez firmę Asseco będziemy mieli możliwość komputerowej symulacji pełnego procesu obsługi pacjenta — od momentu przyjęcia go na oddział szpitalny, poprzez wykonanie wszystkich możliwych procedur medycznych wymagających odnotowania w systemie informatycznym wraz z budowaniem historii choroby, obsługą badań
laboratoryjnych i wystawieniem elektronicznych recept — aż po wypis. Dzięki temu studenci będą opuszczali naszą uczelnię nie
tylko z kompleksową wiedzą, jak pomagać pacjentowi, ale również z praktyczną umiejętnością obsługi narzędzi informatycznych,
z którymi z dużym prawdopodobieństwem zetkną się w swoim przyszłym miejscu pracy — dodała prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM.
Asseco od kilku lat angażuje się w rozwój i kształcenie przyszłej kadry medycznej. Studenci mają m.in. możliwość udziału
w szkoleniach, które prowadzą nasi eksperci. Projekt, który będziemy realizować razem ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym jest
pierwszym tego typu, gdzie Asseco udostępni swoje oprogramowanie AMMS w celu szkolenia przyszłych lekarzy.
W naszej ocenie będzie to także doskonała forma wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zwiększenia potencjału obu stron w obszarze dydaktycznym, a w przyszłości także naukowo-badawczym — npowiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Asseco jest największym dostawcą oprogramowania dla jednostek medycznych w Polsce. AMMS jest kompleksowym,
zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym działalność średnich i dużych placówek medycznych, głównie
szpitali, przychodni przyszpitalnych oraz przychodni i ambulatoriów lecznictwa otwartego, a także sieci placówek. Z rozwiązań
Asseco korzysta ponad 420 szpitali i 9 tys. przychodni.
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69 mln zł na budowę Silesia LabMed
Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed — został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Będzie to jeden
z największych projektów realizowanych przez SUM. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 106 mln zł, z czego ponad 69 mln zł będzie
pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu planuje się utworzenie sieci nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych w tym m.in.: Laboratorium Immunologii
i Mikrobiologii, Nanomikroskopii, Banku Komórek i Tkanek, Laboratorium Inżynierii i Terapii Komórkowej, Analiz Białek oraz Analiz
Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz
kwasów nukleinowych.
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed będzie służyło jednostkom uczelni oraz użytkownikom zewnętrznym. Stworzone laboratoria będą udostępniane na zasadzie living lab. Firmy z regionu śląskiego oraz regionów ościennych będą miały możliwość zgłoszenia swojego pomysłu, produktu bądź usługi do testowania i otrzymają profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia testów oraz oceny ich rezultatów.
Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo-wdrożeniowego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie laboratoriów
umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań m.in. w zakresie wpływu zanieczyszczenia środowiska na obszarze województwa śląskiego
na rozwój i przebieg schorzeń układu krążenia, układu oddechowego itd.
Zostaną m.in. opracowane nowe testy diagnostyczne z zakresu morfologii, immunologii, toksykologii, mikrobiologii, genetyki, biochemii i biologii
molekularnej, które zostaną wdrożone jako usługi zewnętrzne wykonywane na potrzeby profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji
ludzi po przebytych chorobach. Odbiorcami będą m.in. publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym szpitale i poradnie specjalistyczne,
a także podmioty gospodarcze.
Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach SUM przy
ul. Jordana 19 w Zabrzu oraz wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
wykonał już część prac przygotowawczych oraz remontowych związanych z realizacją projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
uzyskał akredytację do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej
hematologii medycznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako jedyna jednostka
Uczelni w kraju, uzyskał akredytację do realizacji kształcenia specjalizacyjnego
dla Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna hematologia
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
hematologia medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych,
określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej hematologii medycznej.

W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej hematologii medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku,
a 27.11.2017 opublikowany.
Przyznano 24 miejsca dla Diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej
hematologii medycznej.
Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca.
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Prof. Beata Kos-Kudła członkiem Zarządu Głównego Europejskiego
Towarzystwa Endokrynologicznego
Prof. Beata Kos-Kudła, kierownik Kliniki Endokrynologii i Nowotworów
Neuroendokrynnych oraz Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, została
wybrana do najwyższych władz Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego — została członkiem Zarządu Głównego tego towarzystwa na lata
2017-2021.
Jednocześnie powierzono Pani Profesor zaszczytną funkcje kierownika
Publishing & Communications Committee, który m.in. nadzoruje i organizuje
politykę wydawniczą najważniejszych europejskich czasopism naukowych,
takich jak:
European Journal of Endocrinology,
Journal of Endocrinology,
Journal of Molecular Endocrinology,
Endocrine Connections,
Journal of Molecular Endocrinology,
Endocrine-Related Cancer.

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.

Prof. Stefan Baron Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa
Narządu Żucia
Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron — kierownik Katedry Dysfunkcji Narządu
Żucia i Ortodoncji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji
Narządu Żucia, w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju tej
dziedziny nauki .
Celem Towarzystwa jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat etiopatogenezy,
symptomatologii, diagnostyki i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz jej propagowanie w środowiskach medycznych i akademickich,
jak również wśród pacjentów, a także wspieranie badań naukowych poszerzających zakres wiedzy w dziedzinie dysfunkcji układu ruchowego narządu
żucia.
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Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich SUM
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki nagrodził 533 nauczycieli akademickich, za osiągnięcia w zakresie działalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w 2017 r. Łączna pula nagród wyniosła ponad 1, 7 mln zł. Nagrody indywidualne I stopnia za osiągnięcia
naukowe otrzymały 4 osoby:



prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz — kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — za pierwsze na świecie doniesienie dotyczące pionierskiego postępowania leczniczego w przezcewnikowym
usuwaniu zmian nowotworowych w kardiologii.



prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska z Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
— za badanie prospektywne u dzieci z septycznym ostrym uszkodzeniem nerek w aspekcie rokowania.



prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła — kierownik Katedry Patofizjologii i Endokrynologii, kierownik Kliniki Endokrynologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — za cykl trzech publikacji dotyczących nowoczesnej diagnostyki guzów
neuroendokrynnych.



dr hab. n. med. Radosław Gawlik — z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — za 2 publikacje określające stanowiska europejskie w zakresie leczenia uczulonych na jad owadów
błonkoskrzydłych oraz postępowania u chorych podczas wstrząsu anafilaktycznego wywołanego użądleniem.

Baza cytowań SUM – co warto wiedzieć
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (BG SUM) jest pierwszą biblioteką medyczną w kraju, która podjęła się
pełnej rejestracji cytowań publikacji pracowników własnej Uczelni. Efektem tych działań jest baza Cytowania Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (zwana bazą cytowań SUM), będąca jedynym indeksem cytowań z dziedziny medycyny powstającym w Polsce.
Baza tworzona jest na podstawie pakietu baz składającego się na Web of Science Core Collection (WoS CC). Obejmuje on 8 indeksów cytowań: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation
Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index — Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index — Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index — Science (BKCI-S), Book Citation Index — Social Sciences & Humanities
(BKCI-SSH) i najnowszy — Emerging Sources Citation Index (ESCI). W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na
liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 24 tys. tytułów bieżących, a ponadto 10 tys. tytułów czasopism archiwalnych. Na początku 2017 roku w ramach licencji krajowej WoS CC obejmowała ponad 94 mln rekordów.*
Prace nad bazą Cytowania Publikacji Pracowników SUM rozpoczęto wiosną 2000 roku, a po roku prac udostępniono moduł umożliwiający przeszukiwanie bazy on-line. W ciągu wielu lat zmieniały się zarówno WoS CC, jak również sama baza cytowań SUM.
Początkowo do wyszukiwania cytowań korzystano z opcji Cited References Search. Umożliwiało to wyszukiwanie wyłącznie według
pierwszego autora publikacji, a wyniki uwzględniały cytowania we wszystkich źródłach, również w książkach oraz czasopismach
nieindeksowanych w części bibliograficznej bazy. Cytowane prace były opisane niedokładnie i z błędami, co wydłużało proces
weryfikacji cytowań publikacji danej osoby.
Od 2014 roku cytowania są wyszukiwane za pomocą opcji Author Search, co jest zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Lista prac cytowanych otrzymanych w wyniku wyszukiwania obejmuje pełne opisy tych prac i są to wyłącznie publikacje z czasopism indeksowanych przez WoS.
W bazie nadal znajdują się jednak cytowania publikacji wyszukane wcześniejszym sposobem.
W powstaniu bazy cytowań SUM znalazł zastosowanie system Expertus, w którym opracowywana jest Bibliografia Publikacji
Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Program rozbudowano o moduł Cytowania, do którego wprowadzane są
rekordy z WoS CC, a następnie wiązane z opisami publikacji wprowadzonymi wcześniej do bazy Bibliografia. Baza cytowań tworzona jest na podstawie wykazu publikacji każdego z pracowników Uczelni i obejmuje prace opublikowane w okresie zatrudnienia
w Uczelni, jak również wcześniejsze. Stąd tak ważne jest, by osoby nowo zatrudnione dostarczyły do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej wykaz prac opublikowanych przed zatrudnieniem w SUM.
Baza spełnia różnorodną rolę. Jest bazą rejestrującą, gdyż daje wykaz prac cytowanych danego autora wraz ze spisem prac cytujących. Dzięki niej każdy pracownik SUM może w prosty i szybki sposób dokonać przeglądu własnych cytowań, wpisując w polu
„Autor” nazwisko i wybierając z indeksu odpowiednią pozycję. Istnieje też możliwość wyboru sposobu szeregowania cytowanych
prac. Domyślnie wynik jest sortowany od najnowszej cytowanej pracy do najstarszej. W przypadku wyboru opcji „do obliczenia
Indeksu Hirscha” oprócz wykazu prac cytujących i cytowanych otrzymamy również informację o wysokości tego wskaźnika dla
danego autora.
Wykaz cytowań publikacji danej osoby obejmuje pełny opis bibliograficzny pracy cytowanej, pod nim znajdują się opisy prac cytujących daną publikację. Pełny wykaz publikacji każdego pracownika SUM sprawdzany jest w WoS CC pod kątem cytowań raz na pół
roku, jednak ze względu na liczne prace współautorskie w praktyce uzupełnienia te są o wiele częstsze.
Zasoby bazy wykorzystywane są podczas oceny pracowników ubiegających się o awans w Uczelni oraz starających się o uzyskanie
tytułu doktora habilitowanego lub profesora.
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Ponieważ w bazie Cytowania Publikacji Pracowników SUM można wyszukiwać cytowania tylko według autorów prac cytowanych, liczbę cytowań dla jednostki można uzyskać jedynie łącząc w polu „Autor” nazwiska osób pracujących w danej jednostce
w określonych latach.
Nie ma obecnie narzędzia do porównania dorobków poszczególnych autorów, podobnego do modułu Bibliometria Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, umożliwiającego wyszukanie autorów z największą liczbą publikacji, wartością
wskaźnika IF czy punktacją MNiSW. O wygenerowanie listy autorów z największą liczbą cytowań poproszono firmę Splendor –
producenta systemu Expertus.
Załączone tabele zawierają dane dotyczące cytowań publikacji aktualnie zatrudnionych pracowników SUM. Tabela 1 przedstawia listę 50 autorów z największą liczbą cytowań, zgodnie z listą wygenerowaną przez Splendor. W drugiej kolumnie dopisano
wartość indeksu Hirscha z systemu Expertus z dnia 7 grudnia 2017 roku. W tabeli 2 uszeregowano tę samą listę według indeksu Hirscha. Lista obejmuje 54 autorów ze względu na identyczną wartość indeksu H w kilku pozycjach.
Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteka Główna SUM
tel. 32 208 35 66, 32 208 36 17
bibinfo@sum.edu.pl

*Wirtualna Biblioteka Nauki. Web of Science (licencja krajowa) http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos (dostęp dnia 13.12.2017)
Indeks Hirscha nie zależy bezpośrednio od liczby cytowań i nie można go wyliczyć na podstawie tej liczby. Aby uzyskać jego
wartość, należy uszeregować publikacje danego autora lub jednostki w kolejności od najczęściej cytowanej do najrzadziej
cytowanej. Indeks Hirscha to taka najwyższa liczba porządkowa w uszeregowanej liście publikacji, której wartość jest niższa
lub równa liczbie cytowań danej pozycji (liczba porządkowa stanowiąca indeks Hirscha nie może przewyższać liczby cytowań,
ale może być jej równa).

Sumaryczna liczba cytowań publikacji pracowników Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, aktywnych zawodowo w roku
akademickim 2017/2018, uszeregowanych według liczby cytowań.
Stan na 07.12.2017 r.

L.p.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tendera Michał
Łos Marek
Więcek Andrzej
Zembala Marian Z.
Buszman Paweł E.
Szczepański Tomasz
Wojakowski Wojciech
Chudek Jerzy
Kasperczyk Janusz E. (Farmacja)
Grzeszczak Władysław
Kukulski Tomasz
Okopień Bogusław
Ochała Andrzej J.
Adamczak Marcin
Rogala Barbara K.

Liczba
Indeks Hirscha
cytowań
28076
59
9844
49
6612
33
4508
20
4304
25
4185
34
3543
27
2300
23
2269
27
2229
25
2138
21
1968
24
1944
17
1870
23
1775
19
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L.p.

Nazwisko i imię

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Strojek Krzysztof
Kos-Kudła Beata
Kalarus Zbigniew F.
Sobczak Andrzej
Krysiak Robert K.
Grosicki Sebastian
Sieroń Aleksander L.
Czuba Zenon P.
Gabryel Bożena
Kowalski Jan
Kucharz Eugeniusz J.
Jaroszewicz Jerzy
Sieroń Aleksander R.
Bochenek Andrzej A.
Kruk Danuta
Pyka-Pająk Alina
Gąsior Mariusz
Marek Bogdan
Pluskiewicz Wojciech
Pilawa Barbara
Obuchowicz Ewa
Rozentryt Piotr
Barczyk Adam
Cierpka Lech D.
Brzoza Zenon
Birkner Ewa
Jarosz-Chobot Przemysława
Wilczek Krzysztof L. (kardiol II)
Nowak Przemysław Grzegorz
Olszanecka-Glinianowicz Magdalena
Kajdaniuk Dariusz A.
Pluta Krystian
Kyrcz-Krzemień Sławomira
Deja Marek A.
Kasperska-Zając Alicja

Liczba
Indeks Hirscha
cytowań
1591
17
1551
21
1500
19
1500
18
1471
20
1421
15
1400
17
1306
20
1282
15
1155
21
1146
17
1108
19
1107
15
1106
15
1097
20
1075
14
1072
17
1067
17
1065
20
1043
17
1039
15
1033
14
1021
10
976
12
968
17
940
16
937
14
931
15
930
17
905
15
896
16
887
17
884
16
880
11
876
18
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Sumaryczna liczba cytowań publikacji pracowników Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, aktywnych zawodowo w roku akademickim 2017/2018,
uszeregowanych według wartości indeksu Hirscha. Stan na 07.12.2017 r.

L.p.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Tendera Michał
Łos Marek
Szczepański Tomasz
Więcek Andrzej
Kasperczyk Janusz E. (Farmacja)
Wojakowski Wojciech
Buszman Paweł E.
Grzeszczak Władysław
Okopień Bogusław
Adamczak Marcin
Chudek Jerzy
Kos-Kudła Beata
Kowalski Jan
Kukulski Tomasz
Czuba Zenon P.
Kruk Danuta
Krysiak Robert K.
Pluskiewicz Wojciech
Zembala Marian Z.
Jaroszewicz Jerzy
Kalarus Zbigniew F.
Rogala Barbara K.
Drozdzowska Bogna
Kasperska-Zając Alicja
Sobczak Andrzej
Szliszka Ewelina
Brzoza Zenon
Gąsior Mariusz
Kucharz Eugeniusz J.
Marek Bogdan
Nowak Przemysław Grzegorz
Ochała Andrzej J.
Pilawa Barbara
Pluta Krystian
Sieroń Aleksander L.
Strojek Krzysztof

Liczba
Indeks Hirscha Pozycja w rankingu
cytowań
59
1.
28076
49
2.
9844
34
3.
4185
33
4.
6612
2269
27
5.
3543
4304
25
6.
2229
24
7.
1968
1870
23
8.
2300
1551
1155
21
9.
2138
1306
1097
1471
20
10.
1065
4508
1108
1500
19
11.
1775
742
876
18
12.
1500
826
968
1072
1146
1067
930
17
13.
1944
1043
887
1400
1591
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L.p.

Nazwisko i imię
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Birkner Ewa
Kajdaniuk Dariusz A.
Kyrcz-Krzemień Sławomira
Łabuzek Krzysztof
Bochenek Andrzej A.
Buszman Ewa Z.
Gabryel Bożena
Grosicki Sebastian
Gumprecht Janusz
Hartleb Marek
Jochem Jerzy
Lewin-Kowalik Joanna
Obuchowicz Ewa
Olszanecka-Glinianowicz Magdalena
Ozimina-Kamińska Ewa
Sieroń Aleksander R.
Wiaderkiewicz Ryszard
Wilczek Krzysztof L. (kardiol II)

Liczba
Indeks Hirscha Pozycja w rankingu
cytowań
940
896
16
14.
884
760
1106
743
1282
1421
762
863
633
15
15.
693
1039
905
709
1107
716
931

Uczelnie Medyczne przygotowują się na unijne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych (RODO)
Uczelnie medyczne zrzeszone w KRAUM wypracują wspólną koncepcję
Kodeksu Postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Prace
nad Kodeksem są związane z wejściem w życie 25 maja 2018 roku,
unijnego Rozporządzenia (RODO) będącego podstawą do reformy
przepisów o ochronie danych osobowych.
Z inicjatywy Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysława Jałowieckiego, który pełni w tej kadencji funkcję
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, 15 grudnia br. przedstawiciele uczelni członkowskich
spotkali się z reprezentantami GIODO.
Celem posiedzenia było wypracowanie najlepszych rozwiązań, które pozwolą na określenie przejrzystych, spójnych i optymalnych
zasad ochrony danych osobowych, w szczególności podczas procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych typowych dla
uczelni medycznych. Jak podkreślają przedstawiciele SUM, specyfika tej działalności sprawia, że w uniwersytetach medycznych
często dochodzi do przetwarzania szerokiego spektrum tzw. danych wrażliwych. Wspólne opracowanie Kodeksu Postępowania przez
podmioty członkowskie KRAUM pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych i informacji naukowych.
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Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagających górnikom z Wujka
16 grudnia 2017 r. w Katowicach-Ligocie w holu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach odbyła się rocznicowa uroczystość złożenia kwiatów pod
tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy i pozostałych
pracowników służby zdrowia w organizowaniu pomocy górnikom
rannym w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek 16 grudnia 1981
roku.
Uroczystość
poprowadził
przewodniczący
Stowarzyszenia
„Solidarność i Pamięć” prof. Grzegorz Opala, który także współorganizował pomoc dla górników z Wujka. Obecni byli także:, Poseł
na Sejm Barbara Dziuk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM prof. dr hab. n.
med. Jan E. Zejda, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med.
Maciej Hamankiewicz, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek
Kozakiewicz, Wiceprezes Izby Pielęgniarskiej Maria Grabowska, Kapelan Solidarności ks. Prałat dr Stanisław Puchała, Delegacja górników
z KWK "Wujek", spontaniczni organizatorzy akcji ratunkowej w kopalni — dr Urszula Wendowa i Zofia Kiera, przedstawiciele Solidarności
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego, byli internowani i działacze Solidarności lat osiemdziesiątych oraz Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w osobach Dyrektora
lek. Ireneusza Ryszkiela oraz Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych prof. dr. hab. n. med. Władysława Pierzchały.

Wizyta dziennikarzy ekologicznych w SUM
5 grudnia 2017 r. w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie gościli dziennikarze zajmujący się tematyką ekologii. Wizyta w SUM była częścią podróży studialnej,
którą przedstawicielom mediów zorganizował Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim była
„Energia z węgla — Polska bez smogu. NFOŚiGW na rzecz jakości
powietrza”.
Podczas wizyty w Uczelni dziennikarze zapoznali się z zakresem
i dotychczasową realizacją umowy na wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładu Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie
przy ul. Medyków 18. Prezentację na temat postępów prac oraz
planowanych rezultatów dotyczących poprawy wskaźników
istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska przedstawiła
Bogumiła Wocław z Centrum Transferu Technologii SUM.
Wartość ww. projektu to ponad 23 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 10
mln zł, pozostała kwota pochodzi ze środków własnych Uczelni. W wyniku kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotną, co pozwoli na bardziej
efektywne energetycznie i ekologicznie gospodarowanie zasobami oraz realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą
jakości powietrza, w tym likwidacją niskiej emisji.
Do końca 2019 r. planuje się przeprowadzenie robót dociepleniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o.
Dodatkowo wykonany ma zostać montaż systemu wentylacji mechanicznej oraz kolektorów słonecznych.
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6th Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health
W dniach 12-15 listopada br. w Colombo na Sri Lance odbył się szósty
Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health .
Kongres to miejsce globalnej debaty akademickiej dotyczącej głównych problemów zdrowotnych u dzieci. Program Kongresu został
opracowany z myślą o pediatrach pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistach z różnych dziedzin pediatrii.
Wśród prelegentów Kongresu znalazł się Prorektor ds. Nauki,
kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, który był
jedynym Polakiem w tym gronie.

Wyremontowany i doposażony Oddział Onkologii Dziecięcej w Zabrzu
6 grudnia 2017 roku odbyła się prezentacja efektów remontu, modernizacji
i doposażenia Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w SPSK nr 1
SUM im. prof. S. Szyszko w Zabrzu, w którym uczestniczył Prorektor ds.
Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
Spotkanie poprowadzili: Dyrektor Szpitala dr n. med. Dariusz Budziński,
Prorektor ds. Nauki, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
oraz Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA: Jolanta Czernicka-Siwecka .
Celem przedsięwzięcia było poprawienie warunków na oddziale, który poza
niezbędnym sprzętem medycznym także musi zapewniać dzieciom
przyjazną przestrzeń w długotrwałym procesie leczenia onkologicznego.
To miesiące, a czasami lata, w których szpital staje się drugim „domem” dla
chorującego dziecka i jego opiekunów. Komfort pobytu ma wtedy ogromne
znaczenie i wpływ na kondycję psychofizyczną. Dlatego ważne są miejsca
nie tylko do odpoczynku, sanitariaty, sale zabiegowe, ale i miejsca do nauki i zabawy.

foto: Anna Mika/Archiwum Fundacji ISKIERKA

Ostatnie prace były tam przeprowadzane w 2011 roku. Przy intensywnej, sześcioletniej eksploatacji, oddział wymagał już jednak
odświeżenia i modernizacji. Prace zostały podzielone więc na kilka etapów, a rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku. Koszt realizacji
wyniósł ok 680 tys. złotych.

Dni Dawcy Szpiku w Sosnowcu
W dniach 5-7 grudnia br. Polskie Towarzystwo Studentów
Farmacji Oddział Sosnowiec przeprowadziło wśród studentów
i pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM akcję promowania idei
dawstwa szpiku oraz komórek macierzystych krwi i rejestrację
nowych potencjalnych dawców szpiku w ramach projektu
HELPERS' GENERATION Fundacji DKMS Polska.
Stoiska rejestracji rozmieszczone zostały w budynkach Wydziału
przy ul. Jedności 8 i ul. Jagiellońskiej 4. Przeszkoleni przez lidera
akcji wolontariusze odpowiadali na pytania dotyczące warunków
rejestracji i metod pobrania, a następnie rejestrowali wszystkich
chętnych studentów i pracowników Uczelni. W sumie zarejestrowanych zostało 138 nowych potencjalnych dawców komórek
macierzystych krwi.
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Spotkanie wigilijne

14 grudnia 2017 r. w Zabrzu-Rokitnicy odbyło się spotkanie wigilijne przedstawicieli organizacji studenckich SUM z władzami Uczelni.
Na zaproszenie JM Rektora na spotkanie przybyli przedstawiciele 14 organizacji studenckich działających w SUM, w tym: Samorządu
Studenckiego, STN-u, AZS-u, Śląskiej Medycyny Laboratoryjnej, Studenckiego Towarzystwa Farmacji Przemysłowej, Młodej Farmacji, PTSS-u,
IFMSA, a także przedstawiciele English Division.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i ustawicznego prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka, Kanclerz SUM
dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekani i Prodziekani Wydziałów SUM, Kurator STN SUM w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Katarzyna Mizia-Stec oraz Kierownicy Dziekanatów oraz przedstawiciele Działu ds. Studiów i Studentów oraz Działu Karier Studenckich
i Promocji Uczelni.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz przełamania się tradycyjnym opłatkiem.

Z innego poziomu do muzyki
23 listopada 2017 r. odbyła się IX edycja spotkania mającego na celu
integrację środowiskową osób pełno i niepełnosprawnych w Uczelni pn.
„Z innego poziomu do muzyki”.
W ramach wydarzenia, w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
i Sportu SUM w Katowicach-Ligocie odbyły się warsztaty z wykorzystaniem muzyki i tańca w pracy z osobami z niepełnosprawnościami prowadzone przez Panią mgr Katarzynę Rybok.
Na spotkaniu „Z innego poziomu do muzyki” swoją obecnością zaszczycili
nas Pani Izabela Górecka Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, Pani Anna Wandzel oraz Pani Gabriela Knapik
z Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot Prodziekan ds.
Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, dr hab. n. med.
Katarzyna Komosińska-Vassev Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Pani Kaja Kosowska
pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, Pan Adam Janik artysta Opery Śląskiej w Bytomiu, Pan
Krzysztof Głombowicz komentator sportowy relacjonujący paraolimpiady,
Pan Grzegorz Dowgiałło multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer,
autor tekstów piosenek i tekstów literackich, Berenika Borkowska
„przyszła primabalerina” wraz z rodzicami Panią Marią Borkowską, Panem
Przemysławem Borkowskim oraz bratem Rafałem.
Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu wokalnego Mezalians Art z Dąbrowy Górniczej — projektu realizowanego w ramach działalności Fundacji
„Wygrajmy Razem” wspierającej artystów niepełnosprawnych z całej
Polski.
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Śląski Festiwal Nauki
W dniach 1 i 2 grudnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
odbył się Śląski Festiwal Nauki, którego współorganizatorem był Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach, Politechniką Śląską oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.
Śląski Festiwal Nauki został zainicjowany w 2016 roku w odpowiedzi na
potrzebę promowania nauki oraz edukacji w województwie śląskim. W trakcie Festiwalu naukowcy oraz popularyzatorzy nauki dzielą się swoją wiedzą,
innowacyjnymi wynikami badań oraz ich zastosowaniem w przemyśle
i gospodarce, a także prezentują wynalazki i najnowsze osiągnięcia.
W tym roku po raz pierwszy podczas Festiwalu wręczono Śląskie Nagrody
Naukowe 2017 dla wyróżnionych przedstawicieli uczelni organizatorskich.
Nagrody były przyznawane w następujących grupach: Nauk Humanistycznych
i Społecznych, Nauk Ścisłych i Inżynierskich, Nauk o Życiu oraz Nauk o Sztuce
i Twórczości Artystycznej.
Laureatami Śląskiej Nagrody Naukowej 2017 w grupie Nauk o Życiu reprezentującymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach byli: prof. dr hab. n.
med. Michał Tendera z Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. dr hab. n.
med. Tomasz Szczepański z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu oraz dr hab. n. med. Sebastian Grosicki z Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
Osobom uhonorowanym serdecznie gratulujemy!
Podczas Festiwalu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prezentował
się w strefie nauk medycznych.
Mgr Gabriela Wanat i studentki z Koła Naukowego Promocji Zdrowia WZP na
stoisku „kuchni molekularnej” zaprezentowały jak zimny jest ciekły azot
i wykorzystały go do szybkiego mrożenia lodowych lizaków z mango, truskawek i pomidora. Nie zabrakło również charakterystycznej dla innowacyjnej
kuchni sferyfikacji. Każdy mógł spróbować zamknąć sok owocowy i jogurt
naturalny w żelowej otoczce z powszechnego dodatku do żywności pochodzenia naturalnego, alginianu sodu (E-401). Jednak najbardziej zaskakujący
dla odwiedzających stoisko okazał się gluten. Ten ciekawy eksperyment
wypłukiwania glutenu pod wodą przysporzył dzieciom wiele radości i pokazał jaką rolę spełnia gluten podczas przygotowywania potraw mącznych i dlaczego tak trudno go zastąpić w produktach bezglutenowych.
Dr n. hum. Halina Kulik i mgr Stanisława Dutkiewicz z Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa WNoZ w Katowicach wraz ze studentkami zaprezentowały skafander geriatryczny — specjalny zestaw opasek uciskowych, obciążników i okularów, który imituje najczęstsze dolegliwości
pojawiające się w starszym wieku. Była również możliwość obejrzenia dawnego sprzętu medycznego. Prezentacja oraz ekspozycja spotkały się
z dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Dr n. med. Patrycja Dolibog i dr n. med. Paweł Dolibog z Katedry i Zakładu Biofizyki Lekarskiej WLK w Katowicach pozwolili zwiedzającym na
poznanie mechanizmów i skutków oddziaływania fizycznych i biofizycznych czynników środowiskowych, naturalnych i sztucznie wytworzonych
przez człowieka, na organizm ludzki.
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii WNoZ w Katowicach zorganizował stoisko warsztatowo-pokazowe dla dzieci pod
hasłem "Baw się zdrowo, kolorowo". Pod nadzorem kierownika Zakładu dr n. med. Jolanty Witanowskiej oraz pracowników dr n.med. Anety
Warmuz-Wancisiewicz i mgr Urszuli Nowak studenci II roku Pielęgniarstwa przygotowali dla dzieci szereg zabaw, gier, konkursów i zajęć plastycznych. Tematem tych działań był zdrowy tryb życia i zasady prawidłowego żywienia.
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej WFzOML w Sosnowcu podczas swojego pokazu, poprzez serię efektownych doświadczeń chemicznych pokazało zwiedzającym, jak nauka może być ciekawa i pasjonująca i że świat chemika nie jest monochromatyczny.
Na stoisku Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec studenci farmacji instruowali jak prawidłowo wykonywać pomiary
ciśnienia tętniczego krwi oraz glikemii, a także przeprowadzali analizę składu masy ciała. Przygotowano także „Cukierkową recepturę”, gdzie
dzieci zapoznawały się z zasadami wykonywania leków recepturowych w aptece, „Kącik farmakognozji” z eksperymentami dla najmłodszych
oraz rozpoznawaniem surowców roślinnych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w swojej ofercie miał również wykłady: „Pyłek pszczeli — suplement diety czy może już lek?” dr n.
farm. Anny Rzepeckiej z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków WFzOML w Sosnowcu, „Czy statystyka kłamie?” dr n. fiz. Elżbiety Chełmeckiej z Zakładu Statystyki WFzOML w Sosnowcu oraz „Poznajemy tajemnice roślin” dr n. farm. Barbary Bacler-Żbikowskiej z Katedry i Zakładu
Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa WFzOML w Sosnowcu.
Śląski Festiwal Nauki Katowice 2017 cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem i przyciągnął tłumy zwiedzających osób.
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„Szlachetna Paczka”
Społeczność akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna
Paczka”. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej
pomocy. W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności do rodzin wielodzietnych, oraz do osób
starszych i samotnych.
W organizację akcji czynnie włączyła się Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego SUM, pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni, Wydziałowe Samorządy Studenckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, a także Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Zabrze.
Mimo niewielkiej ilości czasu jaką mieliśmy na przeprowadzenie zbiórki, efekt
końcowy był dla wszystkich pozytywnym zaskoczeniem. Zainteresowanie
akcją przerosło wszelkie oczekiwania, co pozwoliło na zaspokojenie wszystkich potrzeb wskazanych przez wybraną rodzinę.
W tym roku społeczność akademicka mogła pomóc w akcji na dwa sposoby,
finansowo, podczas zbiórki datków finansowych do puszek oraz poprzez
przynoszenie darów we wskazane przez organizatorów miejsca.
Podczas zbiórki darów udało się zebrać kilkanaście kartonów artykułów żywnościowych nadających się do przechowywania, m.in. kasze, makarony, cukier,
mąkę, konserwy, dżemy oraz słodycze. Zebrano również sporą ilość środków
czystości, artykułów papierniczych oraz ubrań zimowych, na których domownikom zależało najbardziej, a także prezenty świąteczne dla rodziny, m.in.
wkrętarkę, piłkę do gry w piłkę nożną czy słuchawki dla jednego z chłopców.
W trakcie zbiórki finansowej wśród pracowników Rektoratu, nauczycieli
i pracowników na Wydziałach Uczelni oraz studentów udało się zebrać łącznie
5 130,00 zł. Tak duża kwota pozwoliła na zakup brakujących, potrzebnych
rzeczy, takich jak: koce, pościele, ręczniki, poduszki, podgrzewacz do wody,
toster, czajnik, bony na ubrania dla każdego członka rodziny, 4 tony węgla do
ogrzania mieszkania, kartę podarunkową do sklepu budowlanego, ponieważ
rodzina planuje remont kuchni, dodatkowo udało się spełnić marzenie Pani
Ewy, gdyż za zakupione wejściówki będzie mogła wybrać się z rodziną do kina oraz zwiedzić wspólnie kopalnię Guido w Zabrzu.
To budująca oraz radosna chwila, kiedy w okresie świątecznym Pracownicy, Nauczyciele oraz Studenci Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach łączą swoje siły oraz chęci, by wspólnie pomagać innym. Liczymy, że przyszłoroczna edycja Szlachetnej
Paczki zostanie przyjęta z co najmniej takim samym odzewem jak tegoroczna.

„Szlachetna Paczka” od studentów Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział
Sosnowiec także wybrali rodzinę , dla której zapragnęli przygotować paczkę.
Była to 43-letnia kobieta samotnie wychowująca trójkę dzieci,
czekająca na operację tętniaka mózgu.
Studenci zorganizowali stanowiska w budynkach Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
gdzie można było przynosić odzież, trwałą żywność, środki czystości, przybory szkolne oraz elementy wyposażenia mieszkania.
W akcję włączyli się także pracownicy uczelni, studenci innych
kierunków, Samorząd Studencki oraz członkowie Śląskiej Medycyny
Laboratoryjnej.
Podczas ponad tygodniowej zbiórki udało się zgromadzić zapas
żywności, odzieży i przyborów szkolnych dla dzieci, kołdry zimowe
i poduszki, które dla rodziny mieszkającej w niedocieplonym mieszkaniu były priorytetem. Przekazanie darów rodzinie nastąpiło
10.12.2017 r.
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Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Seksuologii Katedry Zdrowia
Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach pierwsze w rankingu
STN SUM za rok akademicki 2016/2017
Jak co roku Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosiło ranking
Studenckich Kół Naukowych.
W Rankingu udział wzięło 160 ze 175 zarejestrowanych
na Uczelni Studenckich Kół Naukowych.
Ujęte w Rankingu Koła Naukowe wypracowały łącznie
13 480 punktów.
Poszczególne Wydziały Uczelni uzyskały:



Wydział Lekarski w Katowicach: 4235 punktów (892
Członków SKN)



Wydział
lekarski
z
Oddziałem
LekarskoDentystycznym w Zabrzu: 3820 punktów (785 Członków SKN)



Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu: 2430 punktów (292
Członków SKN)



Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach: 2020 punktów (339 Członków SKN)



Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu: 975 punktów (130 Członków SKN)

Największą liczbę punktów i zarazem pierwsze miejsce w Rankingu SKN SUM za rok akademicki 2016/2017 otrzymało SKN
przy Zakładzie Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu z wynikiem 57,33 pkt.
Opiekunem naukowym SKN przy Zakładzie Seksuologii - SKN "8 PIĘTRO" jest prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
a opiekunami prac prowadzonych w ramach Koła: mgr Katarzyna Zborowska i mgr Daria Jorg.
Swój sukces Koło Naukowe zawdzięcza m.in. grupie studentów:



Aleksandrze Krupie - przewodniczącej Koła Naukowego



Julii Parce



Marcie Schmidt



Dominice Kamińskiej



Tomaszowi Jurysowi



Katarzynie Cempie



Indze Górniak

oraz pozostałym członkom Koła.
Do tej pory Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Seksuologii zdobyło 10 nagród ( 5 nagród 1 stopnia, 1 nagroda 2 stopnia
i 4 wyróżnienia) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz opublikowało 18 rozdziałów w monografii
naukowej. Dodatkowo studentki A. Krupa, J. Parka i M. Schmidt prowadziły działalność naukowo-dydaktyczną, prowadząc
warsztaty dla rodziców: "Edukacja zdrowotna i seksualna, jako odpowiedź na problem przemocy wobec dzieci"
w ramach projektu edukacyjnego "Żywiec Jutra".
II miejsce zajęło SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu z wynikiem 51 pkt, a III miejsce: SKN przy Centrum Medycyny Doświadczalnej z wynikiem 42,5
pkt.
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Warsztaty NutriDzień na temat żywienia w chorobie neurologicznej
w Katowicach
Specjalnie dla pacjentów po udarze mózgu
oraz ich opiekunów 8 grudnia na Oddziale
Neurologii
Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach odbyły się warsztaty edukacyjne NutriDzień „Sięgnij po posiłki”.
Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z zarówno teoretycznymi, jak
i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi
odpowiedniego odżywiania po udarze
mózgu.
Od lat wiadomo, że po udarze mózgu liczy
się czas — nie tylko w kontekście wdrożenia
leczenia, ale też rozpoczęcia rehabilitacji.
Wiele jednak zależy od stanu pacjenta
i tego, czy ma siły na systematyczne ćwiczenia. Niedobory składników odżywczych
powstałe na skutek zmniejszonego apetytu,
zwiększonego zapotrzebowania białkowoenergetycznego oraz niewłaściwej opieki żywieniowej mogą spowalniać i utrudniać proces rehabilitacji. Dlatego tak ważne jest
odpowiednio wczesne wdrożenie specjalistycznego żywienia, które wesprze organizm w walce z chorobą i powrocie do zdrowia.
Pacjenci i ich opiekunowie często zwracają się do nas z pytaniami o kwestie żywieniowe, dotyczące chorych po udarze. Chcą wiedzieć, jak powinni w takiej sytuacji zareagować. Deklarują, że bardzo rzadko mają możliwość bezpośredniego spotkania się
z dietetykiem, by móc porozmawiać o żywieniu — mówi dr n. med. Włodzimierz Dłużyński, prezes zarządu Fundacji Udaru
Mózgu, która objęła patronat nad akcją.
Z myślą o potrzebie edukacji na temat roli żywienia medycznego w procesie leczenia w ramach kampanii „Żywienie medyczne
— Twoje posiłki w walce z chorobą” powstał cykl warsztatów NutriDzień „Sięgnij po posiłki”.
Wśród pacjentów z chorobami neurologicznymi wielu boryka się z zaburzeniami połykania. To oni wymagają specjalnego przygotowania posiłków, odpowiedniego do ich problemu zagęszczania, a także edukacji w zakresie technik połykania. Właśnie do nich i ich
rodzin skierowana jest nasza akcja — mówi dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, Ordynator Oddziału Neurologii Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K Gibińskiego w Katowicach.
Bezpłatny warsztat poprowadziła dr n. o zdr. Magdalena Milewska, specjalizująca się m.in. w postępowaniu dietetycznym
w chorobach neurologicznych.
Warsztaty NutriDzień „Sięgnij po posiłki” to dobra okazja do pozyskania potrzebnych informacji na temat odpowiedniego odżywiania i roli żywienia medycznego w procesie rekonwalescencji. Uczestnicy mają również możliwość zadania nurtujących ich pytań oraz
spróbowania potraw dostosowanych do potrzeb żywieniowych pacjentów po udarze mózgu — tłumaczy dr n. zdr. Magdalena
Milewska.

Akcja profilaktyczna „Skonsultuj z farmaceutą — cukrzyca”
25 listopada 2017 r. w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec zorganizowało
akcję profilaktyczną „Skonsultuj z farmaceutą — cukrzyca”. Celem akcji była
edukacja społeczeństwa na temat cukrzycy, objawów choroby i metod leczenia oraz działań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi cukrzycy.
Podczas wydarzenia przygotowane zostały następujące stanowiska: pomiar
glikemii we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz analiza składu masy ciała,
gdzie mieszkańcy Dąbrowy Górniczej byli instruowani jak prawidłowo wykonywać każdy z pomiarów. Obecny był również magister farmacji, który udzielał porad lekowych osobom zainteresowanym. Dla dzieci zorganizowano
kącik farmakognozji oraz kącik z recepturą apteczną. Wykonano około 300
pomiarów glikemii i około 300 pomiarów ciśnienia tętniczego.
Przed akcją odbyło się szkolenie, na którym dr hab. n. farm. Paweł Olczyk,
kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej przekazał wolontariuszom podstawowe informacje na temat cukrzycy, a także obsługi glukometrów i ciśnieniomierzy.
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Przychodnia Studencka
27 listopada 2017 r. studenci zrzeszeni w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział
Śląsk po raz pierwszy na Śląsku przeprowadzili akcję
w ramach projektu Przychodnia Studencka.
Jest to projekt skierowany do osób ubogich i bezdomnych,
które na co dzień nie mają dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej. Celem akcji było promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz wykonanie badań profilaktycznych wśród grupy
docelowej.
Akcja odbyła się we współpracy z Prowincją Katowicką
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. W ramach akcji studenci przeprowadzili badania profilaktyczne — pomiary: glikemii, ciśnienia tętniczego krwi,
tętna, zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, masy
ciała , BMI, SpO2.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród grupy
docelowej.

Ogólnopolska Konferencja PTSS Industriadent vol.2
W dniach 27-29 października 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja PTSS Industriadent vol.2, zorganizowana przez zabrzański Oddział
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Program obfitował
w ciekawe wykłady, nie zabrakło również warsztatów i części rozrywkowej.
Konferencja tradycyjnie rozpoczęła się piątkową imprezą integracyjną,
tym razem zorganizowaną w Cotton Clubie. Uczestnicy wydarzenia mieli
okazję do wspólnej zabawy w halloweenowej tematyce.
W sobotę miała miejsce część wykładowa Konferencji, która odbyła się
w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Rejestracja uczestników rozpoczęła
się o godzinie 8. Wszyscy otrzymali pakiety powitalne, które zawierały
zestawy materiałów konferencyjnych oraz drobne upominki od naszych
sponsorów. Wykłady rozpoczęły się około godziny 10. Studenci i lekarze
mieli okazję wysłuchania świetnych specjalistów oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii stomatologicznej czy implantologii.
W przerwach między wykładami uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą w galerii, odwiedzić urokliwą kawiarnię Cafe Byfyj zwiedzając zabytkową dzielnicę Katowic — Nikiszowiec, a także obejrzeć stoiska takich firm jak Listerine, Eldan, Edra Urban&Partner, Dr Cichobieg, MIPharm,
SoloMedica, Poldent. Dzięki uprzejmości kolejnego sponsora — wydawnictwa Elamed — mogliśmy rozdawać bezpłatne egzemplarze specjalistycznych czasopism stomatologicznych (Twój Przegląd Stomatologiczny, Endodoncja w Praktyce, Ortodoncja w Praktyce, Nowoczesny Technik Dentystyczny). Konferencja była także okazją do pomocy innym — wszyscy mieli szansę, aby zarejestrować się jako potencjalny dawca
szpiku przy stanowisku fundacji DKMS. Pod koniec dnia odbyła się także loteria, której uczestnicy mieli szansę wygrania wspaniałych nagród
ufundowanych przez naszych sponsorów.
Po części teoretycznej, w sobotę wieczorem, przyszła pora na kolejną imprezę. Odbyła się ona również w Katowicach, ale tym razem w klubie
Endorfina. To była świetna okazja do integracji studentów stomatologii z całej Polski.
W niedzielę przyszedł czas na część praktyczną Konferencji. Chętni uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez dr n. med.
Martę Maciak, lek. dent. Tomasza Łukasika, lek. dent. Marcina Riegela i dr n. med. Adriannę Adamek. Wszyscy wiedzieli, że poświęcając swój
wolny czas w niedzielę mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu endodoncji, chirurgii stomatologicznej oraz komunikacji
z pacjentem.
Staraliśmy się zapewnić Wam doskonałe warunki i liczymy, że ponad 600 osób, które zdecydowały się wziąć udział w Konferencji Industriadent
vol.2 jest po prostu zadowolonych :)
Agnieszka Balicz
Prezes Oddziału Zabrze
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii
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XVIII Konferencja Biomateriały i Mechanika
w Stomatologii

Uprzejmie zawiadamiamy, że Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii
Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne Oddział Śląski, organizują
XVIII Konferencję Biomateriały i Mechanika w Stomatologii Ustroń 11.10. -14.10.2018
Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych
i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
• technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
• zastosowania i funkcjonowanie biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
• biomechaniki układu stomatognatycznego,
• oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
• biotechnologii materiałów
Formularz zgłoszeniowy

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. (0-32) 208 36 39, e-mail: rzecznik@sum.edu.pl
www.sum.edu.pl

