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UWAGA!!!
ZMIANA TERMINÓW WYBORÓW
Nowe terminy wyborów uzupełniających na funkcję Prorektora ds. Klinicznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2012-2016
- 26 marca 2013 r. 10.00 Wybór Prorektora ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, 12.00 ewentualne II głosowanie,
- 27 marca 2013 r. 15.00 Ewentualny II termin wyborów Prorektora ds. Klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 17.00 ewentualne II głosowanie,
- 28 marca 2013 r. 15.00 Ewentualny III termin wyborów Prorektora ds. Klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 17.00 ewentualne II głosowanie.
Miejsce: Katowice, ul. Medyków 18, Aula A-3 im. prof. W. Zahorskiego.
Więcej: http://wybory.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/34/art.

INFORMACJA JM REKTORA
W związku z przeprowadzanymi wyborami ogólnouczelnianymi na funkcję Prorektora ds. Klinicznych SUM
przypominam, iż pracownikom biorącym czynny udział w wyborach - członkom Uczelnianego Kolegium
Elektorów - przysługuje prawo do usprawiedliwionej płatnej nieobecności w pracy, natomiast studentom oraz doktorantom zwolnienie z udziału w zajęciach dydaktycznych.
Powyższe dotyczy ustalonej na dzień 26 marca 2013 r. I tury wyborów, a także ewentualnych kolejnych tur.
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym
życzy
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
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18 marca 2013 r. JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Tomasz Kostuś (zastępujący Marszałka
Województwa Józefa Sebestę) i Wicemarszałek Roman Kolek podpisali porozumienie o współpracy.

Inspiracją dla Samorządu Województwa Opolskiego dla nawiązania współpracy jest chęć
zainteresowania studentów, zwłaszcza Wydziału Lekarskiego opolskimi placówkami
ochrony zdrowia, aby po ukończeniu procesu
kształcenia rozważyli podjęcie pracy na terenie regionu. Pozyskanie kadr medycznych
jest dla Województwa Opolskiego bardzo
ważne, ponieważ liczba lekarzy i pielęgniarek pracujących w regionie w przeliczeniu na
100 tys. mieszkańców należy do jednych
z najniższych w Polsce. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach jest także zainteresowany prowadzeniem dydaktyki w opolskich
szpitalach na innych kierunkach kształcenia,
jak między innymi: ratownictwo medyczne,
pielęgniarstwo.

Współpraca polegać będzie między innymi
na prowadzeniu w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym
jest Województwo Opolskie, działalności
dydaktycznej dla studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Porozumienie zakłada
zorganizowanie kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych dla
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w wybranych podmiotach leczniczych w Opolu. Lekarze opolskich szpitali
będą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach dydaktycznych studentów, co wpłynie na podniesienie rangi tych oddziałów
i szpitali.

Wyróżnienie dla Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach otrzymał wyróżnienie w IV edycji konkursu Wojewody
Śląskiego p.n. „Śląskie na 5” w Kategorii Edukacja.
Rok 2012 poświęcony był promowaniu aktywności osób starszych
oraz budowaniu solidarności międzypokoleniowej, dlatego Wojewoda
Śląski postanowił uhonorować instytucje, osoby oraz firmy, które poprzez własne inicjatywy propagowały tę ideę, wzmacniając tym samym
wizerunek województwa śląskiego jako regionu przyjaznego seniorom.
Wyróżnienie dla Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM odebrali: JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki oraz Prodziekan WNoZ dr hab. n. med.
Grażyna Markiewicz-Łoskot.

Str. 4

"Zapobiec niedowidzeniu - znaczenie profilaktyki i wczesnej interwencji"
12 marca 2013 roku w Sali
Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego odbyła się konferencja „Zapobiec niedowidzeniu - znaczenie profilaktyki i
wczesnej interwencji”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, Katedrę i Klinikę
Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.
Niedowidzenie jest jedną z
najczęstszych przyczyn upo-

śledzenia ostrości wzroku jednego lub obu oczu. Oko niedowidzące widzi gorzej od zdrowego co najmniej o dwa rzędy
na tablicach do badania ostrości wzroku.
Badania profilaktyczne małych
dzieci zapobiegają powstaniu
niedowidzenia, a także umożliwiają jego wczesne leczenie
zapobiegając tym samym sytuacji, w której dorosły już człowiek nie może np. wykonywać
wielu zawodów z powodu problemów okulistycznych.
Niestety, w Polsce jest w tym
zakresie wciąż bardzo wiele do
zrobienia.

Z przeprowadzonych przez
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego badań ankietowych wśród rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkoli w woj. śląskim wynika, że
ponad 50% dzieci nie było
badanych okulistycznie, a blisko 40% nigdy nie miało badanej ostrości wzroku! Stąd
wspólna inicjatywa, skierowana do pediatrów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, by zwrócić uwagę na
istniejący problem i zastanowić się nad metodami jego
rozwiązania.

Sukces zabrzańskich lekarzy

.

Specjalnej konstrukcji cylinder przedłużający umożliwia wydłużanie się implantu i zwiększanie jego obwodu, co funkcjonalnie przybliża go do wzwodu fizjologicznego.
Proteza posiada zewnętrzną osłonkę
silikonową impregnowaną warstwą antybiotyku, obniżającego ryzyko infekcji.

Zespół lekarzy z Kliniki Urologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 1 w Zabrzu pod kierunkiem
prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Paradysza
wykonał pierwszą w Polsce operację
wszczepienia hydraulicznej, trzyczęściowej protezy prącia pacjentowi z zaburzeniami erekcji.
To najnowocześniejsza obecnie proteza,
która swym wyglądem przypomina naturalny organ, dzięki czemu zapewnia pacjentowi odczucia zbliżone do doznań
fizjologicznych. Proteza składa się ze
zbiorniczka implantowanego do jamy
brzusznej, pompki implantowanej do
worka mosznowego oraz pary cylindrów
implantowanych do ciał jamistych w prąciu.

Proteza zapewnia takie odczucia jak przy
naturalnej erekcji, zwiększa obwód penisa, a przy tym jest niewidoczna, bo
umiejscowiona wewnątrz prącia. Wymaga jednak zręczności manualnej, bowiem
działa na zasadzie pompki. Trzeba samemu napompować cylindry.
Trwająca dwie godziny operacja przebiegła bez komplikacji. "Zespół Kliniki Urologii w Zabrzu przygotowywał się do tej
operacji 1,5 roku. Odbyliśmy szkolenia w
renomowanych ośrodkach europejskich
w Barcelonie i w Wiedniu. Braliśmy
udział w warsztatach implantacji tego
typu protez na ludzkich zwłokach. Operacja taka to obecnie absolutny szczyt
możliwości ludzkości w zakresie leczenia
zaburzeń wzwodu" - mówi prof. Andrzej
Paradysz.

"Dotychczas pacjentom, którzy nie mogli
lub nie chcieli korzystać z leczenia pierwszego rzutu - tabletek i drugiego rzutu zastrzyków do ciał jamistych prącia, a
także takim, u których wymienione terapie nie przynosiły rezultatu, nie potrafiliśmy pomóc. Tymczasem to niejednokrotnie byli młodzi mężczyźni, u których problemy z erekcją wynikały z nasilonych
postaci ogólnoustrojowych chorób jak
miażdżyca naczyń lub cukrzyca" - tłumaczy dr Marcin Życzkowski.
Zaburzenia wzwodu to utrzymująca się
niezdolność do osiągnięcia i/lub utrzymania wzwodu prącia umożliwiającego prowadzenie satysfakcjonującego współżycia
płciowego. Szacuje się, że problem ten
dotyczy ok. 50% mężczyzn w wieku 40 –
70 lat. W Polsce problem zaburzeń wzwodu dotyczy ok. 10% populacji wszystkich
mężczyzn tj. ok. 2 milionów osób.
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Reprezentacja Wydziału Lekarskiego z Zabrza zwycięzcą SUMWARS 2013
Zawodników powitał Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący
jury zawodów—prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

1 marca o godz. 11.00 w Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej
SUM rozpoczęły się I Wojny Symulacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W jury zasiedli również Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin - Kowalik oraz lek. med. Radosław
Marciniak, nauczyciel akademicki.

Do rywalizacji stanęły dwie drużyny.
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu reprezentowali: Marlena Wieprzycka,
Karolina Snopek, Mateusz Machura
i Adam Wojtaszczyk
Z Wydziału Lekarskiego w Katowicach
w zawodach wzięli udział: Mateusz Bukański,
Maciej Juśko, Paweł Jonarski i Rafał Pindelski.

Drugim „pacjentem”, któremu trzeba było
pomóc był 60 -letni mężczyzna przyjęty na
Szpitalny Oddział Ratunkowy po zasłabnięciu w biurze i utracie przytomności. Po
kilku minutach od przyjęcia nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Pierwszym „pacjentem” był 39-letni
mężczyzna, któremu piła ucięła nogę
podczas wycinki drzew. Mężczyzna
krwawił i wił się z bólu .
Obie drużyny dobrze poradziły sobie z
zadaniem-oceniło jury.

Trzecie zadanie drużyny wykonywały
w tym samym czasie. W pierwszym etapie
trzeba było udzielić pomocy osobie, która
nagle pobladła, złapała się z klatkę piersiową i osunęła się na ziemię. Następnie
należało wykonać intubację pacjenta
dorosłego.

Ostatni etap scenariusza to triage.
Zawodnicy przybyli
na miejsce gdzie
doszło do eksplozji
wycieku z instalacji
gazowej, w wyniku
której rannych zostało kilka osób.

Wysoki
poziom
przygotowania pokazały ostateczne
wyniki rywalizacji.

Drużyna z Zabrza, która zajęła pierwsze miejsce na 100 możliwych do zdobycia punktów otrzymała ich aż 83,5. Bardzo dobrze
poradziła sobie także grupa z Katowic zdobywając odpowiednio 74
punkty.
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SUM górą!

W dniach 1-3 marca 2013 r. na stoku Polczakówki w Rabce odbyły się Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych
w narciarstwie alpejskim. W klasyfikacji drużynowej zarówno w kategorii mężczyzn , jak i w kategorii kobiet zawody
wygrały drużyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego .

Ekipa SUM kobiet w składzie:

Ekipa SUM mężczyzn w składzie:

Biela – Mazur Jadwiga (WLK)

Smyła Michał (WLK)

Piaszczyńska Anna (WLZ)

Martosz Łukasz (WLZ)

Kamińska Dominika (WNoZ)

Ciekalski Mateusz (WLZ)

Kucharz Małgorzata (WFzOML)

Gumprecht Jakub (WLZ)

Szałajko Justyna (WLZ)

Skowerski Tomasz WLZ)

zdobyła w klasyfikacji drużynowej I miejsce, ponadto w klasyfikacji generalnej kobiet II miejsce zajęła Piaszczyńska Anna,
natomiast III miejsce - Biela –
Mazur Jadwiga

w klasyfikacji drużynowej zdobyła
I miejsce. W klasyfikacji generalnej
mężczyzn II miejsce zajął Smyła
Michał.
Dziękujemy serdecznie naszym zawodnikom oraz trenerowi, którym
jest dr Tadeusz Wieczorek.
Życzymy dalszych sukcesów.

Międzynarodowe warsztaty chirurgii rekonstrukcyjnej w GCM
W dniach 18- 19.03.2012 w Klinice Kardiochirurgii GCM K-ce Ochojec ,odbyły się już 12- te Międzynarodowe Warsztaty „Reconstructive Surgery of Aortic Root” poświęcone operacjom naprawczym zastawki aortalnej
i aorty.
W trakcie warsztatów odbyły się 4 operacje transmitowane na żywo na salę
konferencyjną. Innowacyjnym, wiodącym tematem był koncept sztucznego
pierścienia aortalnego, nad którego konstrukcją trwają intensywne prace.
Wyjątkowym gościem warsztatów był Prof. James Scott Rankin z Vanderbilt
University, Nashville - USA, twórca najbardziej zaawansowanych prac nad
aortalnym pierścieniem i znakomity kardiochirurg, szczególnie znany właśnie z prac nad chirurgią naprawczą zastawek serca. Na warsztaty zgłosiło
się aż 45 kursantów .

SPSK nr 5 SUM liderem zmian w ochronie zdrowia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach został laureatem pierwszej
edycji Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia.
Placówka zwyciężyła w kategorii "zarządzanie finansami" za projekt "Rozszerzenie oferty
świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach rozwoju i rozbudowy Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 20102012”.
Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk
i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą
i kapitałem ludzkim.
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Prof. Marian Zembala na czele listy stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia
Drugi rok z rzędu zwyciężył prof. dr hab. n.
med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego
Centrum Chorób Serca, kierownik Katedry
i ordynator Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Krajowej Rady
Transplantacyjnej, przewodniczący Rady
Naukowej przy MZ, konsultant krajowy ds.
kardiochirurgii.
Na liście znaleźli się także:
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
członek PAN, były minister zdrowia (20002001)

Źródło: SCCS

Już po raz jedenasty eksperci Pulsu
Medycyny wybrali sto najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia. W sumie na Liście Stu znalazło
się siedem osób związanych ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek,
kierownik I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego , członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia (od czerwca 2012), wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wiceprzewodniczący Oddziału
Śląskiego PTP

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus,
kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych
Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka Tendera, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
przewodnicząca Sekcji Endokrynologii
Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, była rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, była przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera,
kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Naukowych
Pełna lista znajduje się na stronie http://
pulsmedycyny.pl/3018992,81965,listastu-2012

Konkurs w Programie PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do
trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowany z funduszy
norweskich i EOG
Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty do
otwartego konkursu:
15 marca br. Minister Zdrowia
o g ł o s i ł n a bó r wn i o s k ó w
w otwartym konkursie
w Programie PL07 Poprawa
i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu państwa.
Nabór będzie trwał do 31 maja
2013r .

- poprawa opieki perinatalnej świadczenia z zakresu profilaktyki,
diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń;
- lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom
szybko rosnącej populacji osób
przewlekle
chor ych
i niesamodzielnych oraz osób starszych;
- profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie
w s k a ź n i k a z a c h o r o wa l n o ś c i

i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.
Więcej informacji znajduje się
na stronie Ministerstwa Zdrowia.
http://www.zdrowie.gov.pl/
s t r o n a - 2 1 3 MF_EOG_i_NMF_2009_2014_P
L07_Konkurs_12013.html
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Z Tajlandii na studia w SUM

Posiedzenie KRAUM
W dniach 7-9 marca 2013 roku odbyło się
posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni
Me dycznych .
W posiedzeniu wziął udział JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Dyskusja dotyczyła m.in. zaawansowania prac
nad założeniami do ustawy o szpitalach
klinicznych oraz sposobu obliczania algorytmu kosztów dydaktyki w uczelniach
medycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny uzyskał akredytację rządu Tajlandii pozwalającą na kształcenie obywateli tego kraju w języku angielskim na kierunku lekarskim.
Uzyskanie akredytacji było możliwe m.in.
dzięki bardzo pozytywnemu wrażeniu jakie
Śląski Uniwersytet Medyczny zrobił na delegacji z Tajlandii. Podczas wizyty w Katowicach pod koniec ubiegłego roku goście zwiedzili m.in. Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej, GCZD oraz GCM ( III Katedra i
Klinika Kardiologii).
Akredytacja została przyznana na 5 lat —do
stycznia 2018 roku.

Uroczystości w Szpitalu
Bonifratrów
8 marca br. w dniu święta założyciela i
Patrona Zakonu Szpitalnego św. Jana
Bożego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów
pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
odbyły się uroczystości połączone
z prezentacją zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji:
Remont Bloku Operacyjnego
Remont Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci
Modernizacja budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia
Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów –
etap II.
W uroczystości uczestniczyła Prorektor
ds. Studiów i Studentów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Spotkanie z lekarzami
26 lutego 2013 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich lekarzy, którzy w sesji jesiennej 2012 r.
uzyskali tytuł specjalisty. W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk.

Spotkanie ws. kontraktu terytorialnego
11 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie ws. mandatu negocjacyjnego kontraktu terytorialnego, w którym udział wziął m.in. Prorektor ds.
Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Kontrakt terytorialny został przewidziany
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, jako nowy instrument polityki rozwoju kraju. Jednocześnie prace nad kontraktem są powiązane z pracami nad kształtem polityki spójności na lata 2014-2020. Podstawą do opracowania mandatu
po stronie Samorządu Województwa Śląskiego jest Strategia Rozwoju Województwa, która obecnie podlega procedurze aktualizacji. Celem spotkania było zapoznanie z ww. kwestiami oraz dyskusja dotycząca propozycji koncepcji przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju regionu, które powinny zostać wpisane do kontraktu terytorialnego.

Nowy ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci
15 marca w Dąbrowie Górniczej
otwarto nowoczesny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Wśród gości, pojawili się m.in. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich,
przedstawiciele Wojewody Śląskiego
oraz zagłębiowscy Parlamentarzyści. Obecna była również Prorektor
ds. Studiów i Studentów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Dąbrowski Ośrodek posiada wiele
profesjonalnie wyposażonych pracowni przedmiotowych, pracowni
specjalistycznych oraz sal rehabilitacyjnych. Wśród nich m.in: sala doświadczania świata usprawniania
polisensorycznego, służąca usprawnianiu i stymulowaniu wszystkich
zmysłów, pracownia nauki pisma
Braile’a, pracownia tyfloakustyczna
do stymulacji dźwiękami z otoczenia, wspomagająca naukę orientacji
przestrzennej, pracownia integracji
sensorycznej – stymulująca i
wzmacniająca wiele zmysłów, pracownia Tomatisa – terapia audio-

psycho- lingwistyczna stymulująca
uwagę słuchową dziecka, pracownia
EEG biofeedback – poprawiająca
funkcjonowanie mózgu, efektywność
pamięci, zapamiętywania, kojarzenia,
a także wprowadzająca wyciszenie,
pracownia surdopedagogiki - wzbogacająca doświadczenia w zakresie
percepcji słuchowej i usprawniająca
słuch.
Cały kompleks zajmuje powierzchnię
5 hektarów i składa się z 3 części.
Pierwsza z nich jest przeznaczona dla
dzieci słabowidzących i niewidomych,
druga dla dzieci niepełnosprawnych,
natomiast trzecia to łącznik pomiędzy
dwoma pierwszymi częściami w którym znajduje się basen, kompleks
rehabilitacyjny, stołówki i biblioteka.
W ośrodku jest również internat.
Wszystkie koszty związane z budową
to 63 mln zł. 10 mln miasto otrzymało
z rezerw budżetu państwa, 5,3 mln zł
pozyskano ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostała kwota pochodziła z miejskiego budżetu.
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Informacja o przebiegu zatrudnienia
w związku z przejściem na emeryturę
prof. dr hab. n.med. Grzegorza Opali
W związku z zamieszczeniem na blogu prof. Wojciecha Pluskiewicza w dniu 1 marca 2013 r. listu prof. Grzegorza Opali dotyczącego jego „zatrudnienia do 30 września 2013r.” wraz
z komentarzem, iż czas zatrudnienia reguluje ustawa oraz zamieszczeniem dokumentu powołania na Kierownika Katedry
Neurologii z dnia 30 marca 2011 r. na okres od dnia
1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 września 2013 r. przedstawiam
następujący stan faktyczny poparty przepisami prawa.

1. Pismami z dnia 30 marca 2011 r. po przeprowadzeniu ogólnopolskich konkursów prof. Grzegorz Opala został powołany na :
- Kierownika Kliniki Neurologii Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
- Kierownika Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w obu przypadkach na okres od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30
września 2013r.
2. W dniu 31.08.2011 r. prof. Opala pisemnie zwrócił się do ówczesnej JM Rektor z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy
z dniem 30 września 2011 r. w związku z przejściem na emeryturę oraz o zatrudnienie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach w Katedrze Neurologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach na dotychczasowym stanowisku profesora zwyczajnego z dniem 1 października 2011 r.

4. W dniu 30 września 2011 r. pracodawca wydał prof. Opali
świadectwo pracy, w którym wskazano: „stosunek pracy ustał
w wyniku rozwiązania-na wniosek pracownika w związku z
przejściem na emeryturę – art.267 w związku z art.137
ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U nr 164, poz.1365 wraz z późn. zmianami).
W dacie rozwiązania stosunku pracy w SUM prof. Opala zaprzestał jednocześnie pełnienia funkcji kierowników obu
wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach.
5. Z datą 30 września 2011 r. przestały obowiązywać dokumenty powołania opisane w pkt.1.
6. Na podstawie aktu mianowania z dnia 7 grudnia 2011 r.
prof. Opala został ponownie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia
30 listopada 2012 r.
W myśl art. 118 a ust.3 znowelizowanej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym – art.1 pkt.93) nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić
ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni
bez postępowania konkursowego.
7. W związku z ww. zatrudnieniem prof. Opala w okresie od
dnia 1.02.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. pełnił obowiązki
Kierownika Katedry Neurologii oraz Kierownika Kliniki Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach na podstawie dwóch kolejnych powierzeń:

Uwaga:

- 1.02.2012 r.-31.07.2012 r.,

W związku ze zmianą przepisów emerytalnych, tj. art. 103 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., nr 153, poz.1227
z późn. zmianami) prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez
względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z
tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je
bezpośrednio przez dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. Datą graniczną dla rozwiązania stosunku pracy był dzień 30 września 2011 r.

- 1.08.2012 r.-30.11.2012 r.

3. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 29.09.2011 r. JM
Rektor zgodnie z wnioskiem prof. Opali wyraziła zgodę na rozwiązanie z dniem 30 września 2011 r. stosunku pracy za porozumieniem stron oraz pismem z dnia 25 listopada 2011 r. JM Rektor
wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. Opali od dnia 1 stycznia
2012 r. także stosownie do wniosku Pana Profesora na stanowisku profesora zwyczajnego w Klinice Neurologii Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

8. Z dniem 30 listopada 2012 r. ustał stosunek pracy prof.
Opali w SUM.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Str. 10

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Dział Inwentaryzacji

W związku z przeprowadzonymi inwentaryzacjami, w trakcie których stwierdzono zaniedbania w zakresie nadzoru
nad majątkiem będącym w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uczelni oraz mając na uwadze należyte gospodarowanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie majątku Uczelni, niniejszym przypominamy o obowiązku przestrzegania uregulowań prawnych obowiązujących w SUM, jak niżej:

- Zarządzeniem nr 11/2009 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 13.02.2009 r.,
( z póżn. zm. tj. Zarządzenie nr 133/10 JM Rektora z dnia 17.12.2010r.; Zarządzenie nr 37/2011 JM Rektora
z dnia 04.04.2011r.; Zarządzenie nr 109/2012 JM Rektora z dnia 16.07.2012r.) w sprawie: wprowadzenia „
Zasad kontroli Finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, wprowadzone zostały procedury
dotyczące prawidłowego gospodarowania majątkiem Uczelni, tj.:
1. Procedura kontroli nr I/17 w zakresie: „ Likwidacja środka trwałego”;
2. Procedura kontroli nr I/47 w zakresie: „ Użytkowania na terenie jednostek organizacyjnych SUM sprzętu
będącego własnością prywatną pracowników Uczelni”;
3. Procedura kontroli I/48 w zakresie: „ Korzystania ze sprzętu będącego własnością SUM przez pracowników
Uczelni poza jej terenem”;
4. Procedura kontroli I/49 w zakresie: „ Wypożyczania sprzętu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SUM.

- Zarządzeniem nr 151/2012 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
12.09.2012r., w sprawie; „Wprowadzenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzania czynności likwidacyjnych ( kasacyjnych) składników majątkowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, wprowadzono uregulowania dotyczące postepowania podczas dokonywania czynności likwidacyjnych, w tym formularz wniosku o likwidację (kasację) składników majątkowych ( załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia).
- Zarządzeniem nr 125/10 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 02.12.2010r.,
w sprawie; zmiany „Instrukcji inwentaryzacyjnej aktywów i pasywów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, uregulowano kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za majątek Uczelni, jak również określono obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych SUM, w zakresie należytego przygotowania pól spisowych.
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Usługi informatyczne

Wszystko się zmienia –
hasła też…
Mowa oczywiście o hasłach do
usług informatycznych takich
jak poczty elektronicznej, strony banku, ale też do komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Hasła należy tworzyć
trudne. Trudne nie do zapamiętania lecz trudne do odgadnięcia przez innych. Należy unikać
zapisywania haseł na kartkach
papieru. Jeżeli jest to konieczne należy zapisane hasło przechowywać w bezpiecznym miejscu. W warunkach służbowych
powinno ono być zapisane w
zaklejonej, opisanej kopercie i
zdeponowane w sejfie, kasetce
lub zamykanej szafie do której
mają dostęp upoważnione osoby. Hasło powinno mieć postać
złożoną, to znaczy, być odpowiednio długie – co najmniej 8
znaków, składać się z małych,
dużych liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie należy tworzyć tak
zwanych haseł słownikowych.
To znaczy takich, które można
odczytać ze słownika. Nie należy do tworzenia haseł używać
imion, szczególnie własnych,
naszych dzieci, nazwy ulicy
gdzie zamieszkujemy, marki
samochodu, pseudonimu, daty
urodzin. Te informacje, w łatwy
sposób do zdobycia będą z
pewnością wykorzystane przez

zdeterminowanego napastnika do złamania naszego hasła.
W dzisiejszych czasach hasła
łamie się przy pomocy komputera, który potrafi w kilka sekund wypróbować miliony
kombinacji. Hasła w postaci
„janek20” są łatwymi do odgadnięcia i nie należy ich stosować. Warto przemyśleć i
przyjąć własny sposób tworzenia haseł. Przykładowo, może
być to złożenie ostatnich liter z
wyrazów fragmentu tekstu
piosenki. Można przyjąć zasadę zamiany konkretnych liter
na cyfry bądź znaki specjalne
w jakimś wyrazie. Tak tworzone hasła przyjmują postać
ciągów znaków, które będą
trudne do odgadnięcia i do
dopasowania słownikowego.
Bardzo ważnym czynnikiem
decydującym o bezpieczeństwie hasła jest częsta jego
zmiana. Powód ? Nawet gdyby
nasze hasło zostało przez
kogoś poznane w dowolny
sposób, zmiana hasła uniemożliwi dostęp osobie nieuprawnionej. W niektórych systemach informatycznych funkcjonuje mechanizm, który
automatycznie wymusza na
użytkowniku zmianę hasła co
jakiś czas, w przypadku braku

takiej funkcjonalności, zmianę
hasła powinien realizować
samodzielnie użytkownik, dotyczy to szczególnie komputerów
i urządzeń przenośnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na stanowiskach komputerowych podłączonych do sieci
internetowej i przetwarzających dane osobowe hasło należy zmieniać co najmniej raz na
30 dni. Nie należy zmieniać
hasła na takie samo. Zmiana
taka traci sens z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ponieważ
niektóre systemy zapamiętują
historię zmian, próba zmiany
hasła na takie samo może
zostać nie zaakceptowana
przez system.
W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona,
należy je natychmiast zmienić.
Podobnie, gdy po zalogowaniu
na własne konto zauważamy
zmiany w systemie, mogące
wskazywać na działanie innych
osób. Niezależnie od przyczyn
takiego stanu, zmiana hasła
jest pierwszym i podstawowym
krokiem jaki w tego typu sytuacji należy wykonać.
Kontrola dostępu opiera się na
zasadzie, że każdy użytkownik
otrzymuje indywidualny i unikalny identyfikator - login oraz
hasło. Zatem nie należy współdzielić tych danych autoryzacyjnych pomiędzy kilku użytkowników jak również ich udostęp-

niać. Hasło należy utrzymywać
w tajemnicy. Przekazane przez
pracownika Centrum Informatyki hasło do usługi informatycznej zawsze jest hasłem początkowym. Oznacza to, że użytkownik powinien je niezwłocznie
zmienić na sobie tylko znane
zaraz po pierwszym zalogowaniu do systemu. Jest to warunek konieczny.
Zmieniajmy hasła nie tylko z
powodów wymogów prawnych,
ale przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, ochrony
własnej prywatności, zasobów
finansowych. Często wyrażanym
poglądem jest stwierdzenie: „w
mojej poczcie nie ma żadnych
tajemnic” i w związku z tym nie
odczuwamy konieczności dbania o jej bezpieczeństwo. Przejęcie kontroli nad naszym kontem poprzez przejęcie hasła
może mieć fatalne w skutkach
konsekwencje. Na przykład
użycie naszej poczty elektronicznej do rozsyłania złośliwych
wiadomości do innych. Skutki
takich sytuacji są łatwe do przewidzenia. Sposobów na przestępcze wykorzystanie naszego
konta po zdobyciu hasła jest
wiele. Wyobraźmy sobie, że
hasła są jak klucze do naszego
własnego domu. Tu co prawda
nie zmieniamy ich ciągle, ale
starannie zabiegamy o ich
ochronę, bo decydują o bezpieczeństwie naszym i naszych
zasobów.

EUROPE DIRECT OGŁOSIŁ KONKURS NA ARTYKUŁ
NAUKOWY DOTYCZĄCY PROBLEMATYKI UNII
EUROPEJSKIEJ
Punkt informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice, działający w
ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską
zaprasza do konkursu na artykuł naukowy koncentrujący się wokół
problematyki Unii Europejskiej oraz jej priorytetów komunikacyjnych. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii
Europejskiej wśród studentów.
Konkurs skierowany jest do studentów śląskich uczelni wyższych
(studentów studiów I oraz II stopnia).
Najlepsze artykuły zostaną zamieszczone w "Tematach Europejskich. Szkicach o Unii Europejskiej" - publikacji Europe Direct - Katowice. Ponadto najlepszy autor otrzyma nagrodę rzeczową.
Artykuły można zgłaszać od 8 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r.
Szczegółowy regulamin, wymogi redakcyjne oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.europedirect-katowice.pl

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 20 83 639
tel. kom. +48 (0) 606 802 783
E-mail: rzecznik@sum.edu.pl

