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Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej
(1986), specjalistą I st. (1989) i II st. (1994)
w zakresie chirurgii ogólnej oraz specjalistą II st.
w zakresie chirurgii klatki piersiowej (1989); dr n.
med. 1995, dr hab. n. med. 2009.
W SUM pracuje od 1986 roku, obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice
Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu. W latach 1991
–1996 pracował w Pogotowiu Ratunkowym w Zabrzu jako lekarz karetki „R” oraz lekarz chirurg. Był
przewodniczącym Rady Ordynatorów oraz kierownikiem Oddziału Chirurgii a od 1 kwietnia 2013 roku
p.o. kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki
Piersiowej SUM w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.
Pełni funkcję konsultanta ds. chirurgii klatki piersiowej w: Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu (od
2005 roku) w Śląskim Centrum Chorób Serca w
Zabrzu (od 2010 roku), w oddziałach pulmonologicznych szpitali w Chorzowie (od 2004 roku)
i Orzeszu (od 2006 roku), Bytomiu (od 2011 roku),
a także Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
w Chorzowie (od 2004 roku). Od 2010 roku jest
konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii
klatki piersiowej.

„Najważniejsza jest rozmowa”
Dr hab. n. med. Damian Czyżewski o priorytetach i planach na nowym stanowisku:
- Mam zamiar odwiedzić wszystkie jednostki kliniczne, większość z nich oczywiście znam, ale
chciałbym jeszcze raz przyjrzeć się im „od kuchni”. Najważniejsza jest rozmowa - nie tylko z osobami zarządzającymi, ale przede wszystkim
z pracownikami. Chcę by moje działania opierały
się głównie na kontaktach z ludźmi - z doświadczenia wiem, że to odgrywa bardzo ważną rolę.
Zawsze warto poznać opinie dwóch stron, to
pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji.
Oczywiście bardzo ważną kwestią jest kondycja
szpitali klinicznych. Jestem po spotkaniu z dyrektorami tych placówek i wiem, że wygląda ona
całkiem nieźle, w porównaniu z poprzednimi latami, ale jest to jeden z tych elementów, którym
trzeba się bacznie przyglądać.
Nie można także zapominać o klinikach
i oddziałach klinicznych na bazie obcej, które
niejednokrotnie muszą się dostosowywać do
warunków i wymogów, stawianych przez dyrektora danej placówki. Im także zamierzam poświęcić
wiele uwagi.

19 maja (niedziela) o godzinie 20.00
w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach
sprawowane będzie nabożeństwo w intencji
śp. prof. Rozalii Osuch - Jaczewskiej

Str. 2

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

SPSK im. A. Mielęckiego SUM Liderem Ochrony Zdrowia 2012
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Liderzy
Ochrony Zdrowia 2012 w kategorii
Innowacyjne Pomysły w Ochronie
Zdrowia.
To już 7. edycja Konkursu Liderów
Ochrony Zdrowia. Kapituła złożona
z kilkunastu wybitnych osobowości
świata medycyny, nagrodziła po
raz kolejny najciekawsze inicjatywy
oraz postawy na polskim rynku
ochrony zdrowia.

Uroczysta Gala wręczenia nagród,
z udziałem laureatów oraz gości
specjalnych, odbyła się wieczorem
18 kwietnia 2013 r. w Hotelu
Marriott w Warszawie.
SPSK im. A Mielęckiego reprezentował dyrektor Szpitala dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela, ze strony
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na uroczystości obecny był
Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

V Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM
W charakterze zaproszonego gościa
w obradach uczestniczył Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach radca prawny Przemysław Majdan,
który zapoznał zebranych m.in. z procedurą postępowania przed ww. Komisją,
oraz z dotychczasowym charakterem
i statystyką wnoszonych spraw.

W dniach 10-12 kwietnia 2013 r.
w Piekarach Śląskich odbyła się V Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM. Udział w niej oprócz zarządzających ww. Podmiotami Leczniczymi wzięli:
- Władze Uczelni,
-Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej,
- Przewodniczący Rad Społecznych
poszczególnych Szpitali Klinicznych,
- Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
Sp. z o.o.

Pozostałymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie trzydniowych obrad były
sprawy związane:
z wybranymi parametrami finansowymi
Szpitali Klinicznych i strukturą realizowanej przez nie działalności medycznej,
z działalnością Senackiej Komisji ds.
Bazy Klinicznej,
z istotą studiów doktoranckich,
z szeroko rozumianą obecnością
(proces dydaktyczny) studenta w Szpitalu Klinicznym,
z rolą rad społecznych w funkcjonowaniu Szpitali Klinicznych,
z działalnością naukowo-badawczą
realizowaną w oparciu o bazę kliniczną,

z praktycznymi aspektami kontroli w Szpitalach Klinicznych wg zasad Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie „sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych”,
z zakresem i konsekwencjami udzielanych przez Kierowników Podmiotów Leczniczych pełnomocnictw.
Niezależnie od ww. kwestii będących
przedmiotem V Konferencji, Dyrektorzy
poszczególnych Szpitali Klinicznych SUM
oraz Prezes ACSiMS prezentowali zagadnienie „ekonomiczno-medycznych problemów zarządzania podmiotem leczniczym”
na przykładzie kierowanej przez siebie
placówki.
/przygotowała: Z. Huczek –kierownik KOZ/
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III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej w Katowicach
ła praktyczną wiedzę jej uczestników” - podsumowała prof.
Wanda Romaniuk, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki. Jak przypomniała prof. Ewa Mrukwa-Kominek, zastępca
dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach „Była to ogromna szansa by pokazać, że polscy okuliści mają wiele znaczących osiągnięć i dysponują
najnowszymi możliwościami leczenia pacjentów”. Organizatorem Forum była Klinika Okulistyki oraz Klinika Okulistyki
Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i SPSK nr 5 SUM.

W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku Katowice stały się
stolicą światowej okulistyki. Wszystko za sprawą III Międzynarodowego Forum Chirurgii Okulistycznej, w którym wzięło
udział ok. 400 specjalistów m.in. z Indii, Izraela, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec i Grecji. Tematami przewodnimi tej
edycji były: chirurgia zaćmy, chirurgia jaskry, chirurgia witreoretinalna oraz chirurgia dziecięca. „Kolejna edycja Forum zakończyła się pełnym sukcesem. Udział licznego grona specjalistów z całego świata, w tym również z Polski,
zapewnił bardzo ciekawy program naukowy. Mamy nadzieję, że mimo dużej liczby wykładów udało się znaleźć czas
na dyskusję, która przenoszona często w kuluary wzbogaci-

Pierwszy w Polsce przeszczep szpiku u 81-letniego mężczyzny
Pierwszy w Polsce przeszczep komórek macierzystych szpiku
kostnego u pacjenta w tak zaawansowanym wieku przeprowadzono w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. O sukcesie poinformowano podczas międzynarodowego
sympozjum w Japonii, trzy miesiące po przeszczepie.
Mężczyzna musiał przejść bardzo intensywną turę leczenia
i pozyskiwania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej,
kolejnym etapem było przeszczepienie materiału.
„Jak tylko usłyszałem że jest taka możliwość powiedziałem
proszę mnie leczyć tą metodą, miałem pełne zaufanie.” przyznaje Pan Zygmunt, który w lipcu skończył 81 lat.
„Pacjent został wypisany z kliniki przed 30. dobą w dobrym
stanie , nie było powikłań, których się obawialiśmy.” - powiedziała prof. Sławomira Kyrcz—Krzemień, kierownik Katedry
i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM.
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Uroczysta promocja doktorska
Wśród zaproszonych na uroczystość gości
byli: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata
Mańka-Szulik oraz Prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz.
W uroczystości udział wzięli także: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Władze Wydziału, Promotorzy
oraz Promowani i ich bliscy.

5 kwietnia 2013 r. w Teatrze Nowym
w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 69 doktorom i 12 doktorom habilitowanym z Wydziału Lekarsk iego z O ddzi ałem Le karsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Pan Dziekan prof. dr hab. n. med.
Maciej Misiołek odczytał tekst przysięgi doktorskiej, a następnie Promotorzy przeprowadzili uroczystą
promocję doktorską i wręczyli dyplomy.

Wręczenie dyplomów absolwentom farmacji
ukończenia studiów oraz
prawa wykonywania zawodu absolwentom kierunku
farmacja, którzy kończą
studia w bieżącym roku
akademickim.

19 kwietnia 2013 roku w sali
wykładowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej przy ul. Kasztanowej 3A w Sosnowcu odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów

Absolwentów powitała Prodziekan Wydziału prof. dr
hab. n. med. Zdzisława
Kondera - Anasz, następnie
głos zabrała Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk. Gratulując
zdobycia dyplomów, Pani

Prorektor przypomniała
jednocześnie, że zawód
farmaceuty wymaga nieustannego podnoszenia
kwalifikacji i zdobywania
wiedzy. W uroczystości
wziął udział także dr n.
farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, który przybliżył
absolwentom działalność
i historię SIA. Absolwenci
farmacji złożyli uroczystą
przysięgę i odebrali dyplomy ukończenia studiów.

Udział SUM w XV Targach Edukacyjnych
Edukacja 2013.
W dniach 18-21 marca 2013 r. pracownicy Sekcji Karier Studenckich
i Promocji Uczelni wraz z grupą studentów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach promowali Uniwersytet podczas XV Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych "Edukacja 2013", które miały miejsce
w Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek w Katowicach.
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"Ciało też by chciało"
warsztaty Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie!

Rak piersi stanowi około
20% zachorowań na nowotwór złośliwy u Polek. To
najczęściej występujący
nowotwór u kobiet, zbierający ogromne żniwa w Polsce
i na świecie. Najbardziej
zagrożone chorobą są Panie
po menopauzie. Ryzyko choroby zwiększa się w przedziale wiekowym 50-69. To
oczywiście nie oznacza, że
młodsze kobiety nie powinny
się badać - niestety, rak
atakuje coraz młodsze Polki.
Rozmowy o urodzie, fachowe
porady kosmetyczne, konsultacje fryzjerskie, pokaz technik
makijażu, a także możliwość
skorzystania z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych
- to wszystko w ramach warsztatów "Ciało też by chciało"
zorganizowanych 15 kwietnia
2013 roku w Katowicach przez
Fundację Rak'n'Roll przy
współpracy Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

Tylko w 2012 roku w Poradni
Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM
w Katowicach pomoc uzyskało 2523 osób. Statystyki wyraźnie pokazują, że z miesiąca na miesiąc pacjentów jest
coraz więcej.

Medycznego w Katowicach.
W warsztatach wzięły udział
panie ze Stowarzyszenia Amazonek w Rudzie Śląskiej. „To
inicjatywa, która powstała z
myślą o kobietach, które przez
chorobę nowotworową straciły
wiarę we własne siły i we własne piękno. Chcą to zmienić,
nauczyć się odpowiednio malować, czesać i dbać o swój
wygląd”- mówi Kamila Stępień
z Fundacji Rak'n'Roll Wygraj
Zycie!

Śląskie
Spotkania
Hematologiczne
22 marca 2013 roku odbyła się konferencja
„Nowotwory limfoproliferacyjne. Standardy
i kontrowersje” w ramach „Śląskich Spotkań
Hematologicznych”. W spotkaniu wzięli udział
hematolodzy i onkolodzy, którzy w codziennej
praktyce klinicznej zarówno ambulatoryjnej, jak
i szpitalnej zajmują się leczeniem chorych na
nowotwory limfoproliferacyjne. Organizatorem
konferencji była Fundacja „Śląskie Centrum
Hematologii i Transplantacji Szpiku”. Patronat
Honorowy objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, a Patronat Naukowy Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM.

200. Jubileuszowe Spotkania Medyczne
im. Krystyny Bochenek
8 kwietnia odbyła się 200. edycja Spotkań Medycznych. Na
Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach zebrali się
uczestnicy cyklu, goście oraz
najbliżsi śp. Krystyny Bochenek.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. Violetta Skrzypulec-Plinta wygłosiła wykład o stanie zdrowia
Ślązaków i zagrożeniach zdrowotnych regionu. Partnerem 200. Spotkań było
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SPSK nr 7 SUM.
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Polscy lekarze najlepsi na stoku.
Trzy srebra dla lekarza z SUM.

Już po raz 40 grupa lekarzy
z Niemiec zorganizowała “SKIWorld Cup for Medical Doctor
and Pharmacists Corvara, Italy
20th - 23th March 2013”. Zawody, jak co roku odbyły się w
jednym ze znanych kurortów
narciarskich w Europie. Podobnie jak w ubiegłych latach starty odbywały się w wiosennej
aurze, w promieniach silnego
słońca, z temperaturami sięgającymi podczas dnia kilku stopni powyżej zera. Na szczęście
nocne przymrozki oraz profesjonalna obsługa pozwoliły na
idealne przygotowanie stoku.

Wszystkie konkurencje zostały
rozegrane na jednej z czerwonych tras w Corvarze. 21 marca
rozegrano dwa przejazdy slalomu
specjalnego. Rywalizacja we
wszystkich grupach wiekowych
była niezwykle zacięta. Większość zawodników oceniła trasę
jako bardzo wymagającą. Srebrny medal zdobył dr n. med. Szymon Skoczyński, asystent
w Katedrze i Klinice Pneumonologii w Katowicach. „Po pierwszym przejeździe zajmowałem
drugą pozycję w swojej grupie
wiekowej. Udało mi się ją utrzymać, co uważam za duży sukces,

I Turniej Squasha

Dnia 8 kwietnia 2013 roku
w klubie Squash-Fit w Katowicach
odbył się I Turniej Squasha
„Mistrzostwa Świata” o Puchar
D z ie k an a Wy dz i ał u N au k
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. W
du c hu s por t o we j wal ki
i rywalizacji, zgodnie z zasadami
fair-play w turnieju wzięli udział
pracownicy Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM w Katowicach.

zważywszy na fakt, że slalom
specjalny nie jest moją koronną dyscypliną” – przyznaje dr
Skoczyński. Swoje doskonałe
przygotowanie potwierdził w
kolejnych dniach zajmując II
miejsce w slalomie gigancie
(22 marca) i dzień później
zdobywając ponownie srebrny
medal, tym razem w bardzo
szybkim i trudnym technicznie
super-gigancie. Ogromną radością ostatniego dnia zawodów
było pierwsze w historii mistrzostw zdobycie przez Polaków pucharu narodów „Nation
Cup”. Radość była tym większa, że polskiej reprezentacji
udało się pokonać takie alpejskie potęgi jak Niemcy oraz
Włochy, którzy zajęli odpowied-

nio drugą i trzecią lokatę.
„Udział w Mistrzostwach Świata to marzenie każdego sportowca, także lekarza. Jesteśmy
świadomi zagrożeń wynikających z braku aktywności fizycznej, chętnie uprawiamy różne
dyscypliny sportowe, do których należy miedzy innymi
narciarstwo alpejskie.” – mówi
dr Skoczyński i zachęca do
spróbowania swoich sił w zawodach - „informacje dotyczące miejsca i terminu kolejnej
edycji zawodów umieszczane
są na przełomie grudnia i
stycznia na stronie: http://
www.med-skiworldcup.de/.
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu: simon.mds@poczta.fm ”

Sukces reprezentacji SUM w biegach przełajowych
Turniej swoją obecnością zaszczyciła Dziekan Wydziału
N a uk o Z dr o wiu S UM
w Katowicach - Pani Prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta, która osobiście
wręczyła Puchar Zwycięzcy
turnieju - Panu mgr Tomaszowi
Michalskiemu z Katedry
i Zakładu Fizjoterapii. Drugie
miejsce w rywalizacji zajęła
Pani mgr Magdalena Dąbrowska - Galas z Katedry Fizjoterapii i Zakładu Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, a trzecie miejsce Pan mgr
Karol Wądałowski z Katedry
i Kliniki Rehabilitacji. Pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy
potwierdzające udział
w turnieju.
[Katarzyna Szuścik]

20.04.2013
w Bydgoszczy reprezentacja
kobiet
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
zdobyła Mistrzostwo
Polski Uczelni Medycznych w biegach
przełajowych.

W skład drużyny weszły: Monika Mochnia, Klaudia Szczerbak,
Agnieszka Sosna, Anna Barczyk i Magdalena Ładniak.
Indywidualnie srebrny medal zdobyła również Monika Mochnia. Reprezentacja mężczyzn w tych zawodach zajęła VI miejsce.
Sekcja lekkiej atletyki zaprasza również wszystkich chętnych
do startu w Akademickich Mistrzostwach Śląska w lekkiej
atletyce, które odbędą się 8.05.2013 na stadionie AWF Katowice. Zgłoszenia prosimy kierować na adres kontrabasista@gmail.com
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Bądź mądry- żyj zdrowiej – podsumowanie projektu
W spotkaniu wzięła udział młodzież ze
szkół partnerskich projektu z Gutersloh
(Niemcy), Teramo (Włochy) i Zespołu Szkół
Spożywczych z Zabrza.

8 kwietnia w Zakładzie Żywienia
Człowieka Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Zabrzu Rokitnicy odbyło
się podsumowanie projektu "Bądź
mądry-żyj zdrowiej" z programu Comenius współfinansowanego przez
Unię Europejską oraz Urząd Miasta
Zabrze.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie
w języku angielskim prowadzonym
przez dietetyka i wykładowcę SUM
mgr Gabrielę Wanat "Eat Healthily&Keep Fit" na temat prawidłowych
nawyków żywieniowych i zdrowego
stylu życia.

Koordynator projektu mgr Katarzyna
Jakóbczyk z Zespołu Szkół Spożywczych podsumowała dotychczasowe
działania związane z realizacją programu.

Młodzież zwiedziła Zakład Żywienia
Człowieka

Uczniowie mogli sami sprawdzić na
czym polega ten sposób przygotowania posiłków, robiąc kawior o smaku
kawy czy kolorowy makaron z soku
owocowego.

Szczególną atrakcją był pokaz
kuchni
molekularnej
w nowoczesnej pracowni technologicznej.

Nie mogło zabraknąć także degustacji
–uczniowie z ciekawością próbowali
przygotowanych potraw.
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XV Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy
z Zakresu Chirurgii i Specjalności Zabiegowych
W dniach 19-21 kwietnia 2013
r. w Ustroniu odbyło się już po
raz piętnasty Międzynarodowe
Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych.

tetu Medycznego, Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizatorem było Studenckie
Koło Naukowe przy Katedrze i
Oddziale Klinicznym Chirurgii
Ogólnej i Gastroenterologicznej
w Bytomiu Śląskiego Uniwersy-

Tematyka Sympozjum obejmowała aspekty związane z chirurgią ogólną, ginekologią,
urologią, ortopedią, okulistyką,
torakochirurgią, kardiochirur-

Ogólnopolski Zjazd Położnych i Szkół Rodzenia
W dniach 18-19 kwietnia 2013 r.
w Szczyrku odbył się Ogólnopolski
Zjazd Położnych i Szkół Rodzenia".
Konferencja była skierowana do
położnych, lekarzy, rehabilitantów
oraz osób prowadzących szkoły rodzenia i zawodowo związanych z
położnictwem i opieką nad kobietami w ciąży. Tematyka zjazdu obejmowała najnowsze standardy opieki
okołoporodowej, edukację kobiet w
zakresie diagnostyki prenatalnej,
rolę nowoczesnej położnej oraz wiele
innych tematów przydatnych w co-

dziennej pracy z kobietami ciężarnymi.
Patronat Honorowy objął Wydział
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Komitetu
Naukowego weszli:
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta (przewodnicząca)
prof. dr hab. n. med. Adam Cekański
dr n. med. Beata Naworska

Plany utworzenia Muzeum Historii Medycyny na Górnym Śląsku
28 marca 2013 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone inicjatywie utworzenia na Górnym
Śląsku Muzeum Historii Medycyny. W spotkaniu,
z udziałem Premiera Jerzego Buzka, uczestniczyli:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. Wiesław Banyś, profesorowie Uniwersytetu
Śląskiego oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek
Kozakiewicz.
Muzeum Historii Medycyny ma być placówką prezentującą rozwój tej dziedziny nauki w kontekście kultury społecznej i bogatych tradycji regionu.

gią, chirurgią naczyniową, onkologiczną, plastyczną oraz
transplantologią. Patronat
Honorowy nad konferencją
objął JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W konferencji wziął
udział Prorektor ds. Klinicznych
SUM dr. hab. n. med. Damian
Czyżewski.
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Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych
W związku z zadeklarowaniem
zainteresowania i zamiarem
włączenia się przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
delegacja SUM w składzie: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n.
med. Jan Duława, Kierownik
Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki
SUM prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, Kierownik Kliniki
Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych SUM, dr hab. n.
med. Jan Szewieczek oraz mgr
inż. Barbara Jarzębska i mgr
Agnieszka Wawrzkiewicz z Działu ds. Programów Międzynarodowych SUM - wzięła udział
w spotkaniu organizowanym
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. Gospodarzem zebrania była Pani Anna
Jedynak p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (FS).
Celem rozmów było omówienie
szczegółów prowadzenia Obserwatorium Specjalistycznego o
tematyce medycznej oraz propozycje działań SUM w tym
zakresie.
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych ma stanowić narzędzie wspierające
i usprawniające zarządzanie
rozwojem regionu w zakresie
regionalnego potencjału naukowo-technologicznego i adaptacyjnego przez budowę relacji
sektora B+R, przedsiębiorstw,
Instytucji Otoczenia Biznesu i
władz regionu. W ramach inicjatywy planowane jest utworzenie

Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach strategicznych dla rozwoju Województwa
Śląskiego. Głównymi zadaniami poszczególnych Obserwatoriów Specjalistycznych są:
współpraca z ww. podmiotami,
monitoring i ocena kluczowego
obszaru technologicznego
zgodnego ze specjalizacją
określoną przez Partnera.
Dnia 13 marca br. w inicjatywę
włączyły się:
Główny Instytut Górnictwa
(obserwatorium w obszarze
technologii dla ochrony środowiska),
Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK G liwice
(obserwatorium w obszarze
technologii informacyjnych i
telekomunikacyjnych),
Park Naukowo-Technologiczny
E U R O
C E N T R U M
(obserwatorium w obszarze
technologii dla energetyki).
Prowadzenie Obserwatorium
Specjalistycznego w obszarze
szeroko pojętej medycyny
w pr z y s z ł o ś c i po z wo l i
na powstanie i realizację cennych dla regionu i SUM inicjatyw, przyczyni się również do
diagnozy obszaru specjalistycznego oraz wskazania kierunków jego rozwoju, a także kreować będzie współpracę pomiędzy podmiotami zainteresowanymi ww. branżą.
Sporządziła: Agnieszka Wawrzkiewicz

Konferencja „Przepisy a rzeczywistość”
16.04.2013r. W Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbyła się konferencja „Specjalizacja –nadzieje i problemy,
przepisy a rzeczywistość” poświęcona problemom związanym z realizowaniem programów specjalizacyjnych przez
lekarzy i lekarzy dentystów. W konferencji wziął udział Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

23 kwietnia 2013 r. w Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Głównym tematem spotkania była rola
szkół wyższych w rozwoju regionu.
W posiedzeniu wziął udział JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki. Obradom przewodniczył JM Rektor UŚ
prof. dr hab. Wiesław Banyś .

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy
6 kwietnia w Katowicach odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy,
w którym uczestniczył m.in. Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab.
n. med. Jan Duława. Poza sprawami związanymi bezpośrednio z
funkcjonowaniem samorządu zawodowego, licznie przybyli delegaci dyskutowali w sprawie restrykcyjnych umów na wystawianie
recept na leki refundowane, a także problemów, z jakimi borykają się młodzi lekarze tj. zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych
dla lekarzy w trybie rezydenckim oraz sposobu przeprowadzania
egzaminów specjalizacyjnych.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
Fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz plagiatowanie
rażąco naruszają podstawowe zasady uprawiania nauki.
To jedno z głównych przesłań Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, który w grudniu uchwaliło Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.
Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych. „Podstawowe, uniwersalne zasady i wartości etyczne, na
których opiera się integralność i wiarygodność nauki odnoszą
się do przedstawicieli wszystkich bez wyjątku dyscyplin naukowych" – czytamy w dokumencie.
Kodeks dostępny jest na stronie PAN :
h tt p: //www. ins tyt ucj a. pan. pl /im ag es /s tor ies /pl i ki /
Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/
Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf

Honorowe obywatelstwo Zabrza dla
Jerzego Buzka
18 marca 2013 r. odbyła się uroczystość oddania Sali Posiedzeń Rady Miasta Zabrze, w Ratuszu Miejskim, oraz posiedzenie Sesji Rady Miasta, w trakcie której została podjęta uchwała
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Zabrza prof.
Jerzemu Buzkowi. Wniosek do Kapituły tytułu Honorowy Obywatel Zabrza złożyła Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.
Kapituła jednogłośnie poparła wniosek. W uroczystościach
uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

INFORMACJE O KONKURSACH
Transport
Stypendium

Program wymiany naukowej SCIEX –
wyjazd do Szwajcarii

Fundusz Stypendialny jest realizowany w
ramach priorytetu Rozwój społeczny i
zasobów ludzkich, obszaru tematycznego
Badania i rozwój Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.
Głównym celem projektów realizowanych
w ramach Funduszu Stypendialnego jest
utworzenie partnerstw naukowych, które
rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi
ze Szwajcarii oraz Polski.
W ramach Funduszu Stypendialnego konsorcjum polskiej uczelni wysyłającej i
szwajcarskiej uczelni goszczącej może
wnioskować o dofinansowanie dla Junior
Researchers (młodych badaczy):
- doktorantów – wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy;
- młodych pracowników naukowych, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora –
wyjazdy na projekty badawcze trwające
od 6 do 18 miesięcy.
W przypadku doktorantów planowane
rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może
nastąpić nie wcześniej, niż po okresie
roku od uzyskania stopnia magisterskiego, decydująca będzie data egzaminu
obrony pracy.
W przypadku osób posiadających już stopień doktora, planowane rozpoczęcie
pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie
później niż 5 lat po obronie dysertacji,
decydująca będzie data obrony.

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi
zatrudnieni będą w instytucji goszczącej
w ramach umowy o pracę, która zgodnie
z zasadami prawa Szwajcarii, poprzedzona będzie 3-miesięcznym okresem
próbnym.
Wysokość średniego stypendium wynosi:
w przypadku doktorantów: ok. 50 000
CHF przez pierwsze 12 miesięcy pobytu
oraz ok. 55 000 CHF przez kolejne 12
miesięcy pobytu (pobyt od 6 do 24 miesięcy);
w przypadku młodych pracowników
naukowych: ok. 80 000 CHF przez 12
miesięcy pobytu (pobyt od 6 do 18 miesięcy) oraz koszty obciążeń pracodawcy
szwajcarskiego z tytułu płacenia podatków i ubezpieczeń społecznych.
Stypendia wypłacane będą stypendyście
co miesiąc przez instytucję goszczącą;
zgodnie ze szwajcarskim prawem miesięczne wynagrodzenie będzie odpowiednio pomniejszone o koszty należnych podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Stypendysta będzie również objęty ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW). Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie będą potrącane od miesięcznego wynagrodzenia
stypendysty, który zobowiązany jest
samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje możliwość
zwolnienia stypendysty z obowiązku
opłacania kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem okazania dowodu ubezpieczenia w kraju
macierzystym.
UWAGA: koszty wynagrodzenia mogą
różnić się nieznacznie pomiędzy kantonami Szwajcarii w zależności od wysokości wynagrodzeń przewidzianych dla
danego stanowiska.

koszty podróży między Polską a Szwajcarią
(maksymalnie 1000 CHF) oraz transport
na terenie Szwajcarii (maksymalnie 1000
CHF)
Badania
- udział w konferencjach (w tym posiłki
poza konferencją oraz koszty hotelu);
- koszty publikacji (maksymalnie 500 CHF).
Krótkie wizyty badawcze (STV) dla mentorów z instytucji przyjmujących i goszczących (Senior Researchers)
- Senior Researchers (opiekuni naukowi):
- granty dla samodzielnych pracowników
naukowych – mentorów z instytucji wysyłających z Polski i mentorów z instytucji goszczących ze Szwajcarii (wyjazdy na 5-dniowe
wizyty studyjne);
- wnioskowanie o krótkie wizyty studyjne
odbywa się na etapie wypełniania przez
opiekunów naukowych z instytucji wysyłającej oraz przyjmującej części F-2a oraz F-2b
formularza aplikacyjnego. Należy podać
informację zarówno o ilości wizyt, jak i
prawdopodobnym terminie.
- dofinansowanie wizyty może wynieść
max. 2 500 CHF w przypadku 5-dniowych
wyjazdów.
Kwalifikowalne koszty wizyty obejmują:
Transport
- koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport lokalny
Zakwaterowanie i wyżywienie
- koszty hotelu oraz diety
Konkurs zostanie otwarty 1 września 2013
z terminem składania wniosków do 1 listopada 2013.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.sciex.pl/content/
dofinansowanie-projektow
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Konkurs MNiSW - Mobilność Plus
Celem konkursu jest umożliwienie
młodym naukowcom (do 35 r.ż), także
doktorantom, udziału w badaniach
naukowych prowadzonych w zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie naukowej.
Okres uczestnictwa w programie może
trwać od 6 do 36 miesięcy.

Program zapewnia finansowanie
pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prowadzącej w sposób ciągły badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz
podróży między miejscem zamieszkania
uczestnika programu a miejscowością,
w której znajduje się zagraniczny ośrodek.
Program ma pomóc uczestnikom w
dalszym rozwoju kariery naukowej przez
zdobycie doświadczenia i wiedzy, dzięki
udziałowi w badaniach naukowych lub
pracach rozwojowych realizowanych
przy wykorzystaniu aparatury i metod
niedostępnych w kraju. Umożliwienie

wyjazdu z rodziną ma na celu wyeliminowanie ewentualnych dodatkowych barier,
które mogłyby ograniczać mobilność
uczestnika programu.
Wsparcie przyznawane jest w kwotach
zryczałtowanych;
- w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc
pobytu uczestnika programu;
- w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc
pobytu małżonka uczestnika;
- w wysokości 1 000 zł na każdy miesiąc
pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika.
Informacje o nowym konkursie ukażą się
prawdopodobnie na przełomie kwietnia i
maja br.

Badania diagnostyczne na potrzeby prac naukowych
Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż na potrzeby prowadzonej przez pracowników naukowych Uczelni działalności naukowo-badawczej (prac statutowych, badań młodych naukowców i doktorantów oraz projektów badawczych tzw.
grantów) istnieje możliwość zamawiania w jednostkach organizacyjnych SUM specjalistycznych usług badawczych oraz specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych.
Taka forma realizacji badań przyczynia się do nawiązania współpracy między jednostkami oraz przynosi wymierne korzyści materialne
- usługi te są bowiem świadczone wg cennika ustalonego dla jednostek SUM i są tańsze niż zamawiane poza Uczelnią, a ich zamawianie nie wymaga stosowania trybu zamówienia publicznego, co znacznie przyspiesza czas realizacji zamówienia.
Jednostki organizacyjne, w których można zamawiać w/w usługi:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu – Rokitnicy,
tel.: 32 272 28 42, e-mail: histologiazab@sum.edu.pl
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu – Rokitnicy,
tel.: 32 272 25 54, e-mail: mikroimm@sum.edu.pl
Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu,
tel.: 32 370 45 41, e-mail: katpatzab@wp.pl
Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu – Rokitnicy,
tel.: 32 272 26 83, e-mail: farm.zabrze@edu,pl
Katedra Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji w Bytomiu,
tel.: 32 370 52 51, e-mail: ortodoncja@sum.edu.pl
Katedra i Zakład Patomorfologii w Katowicach – Ligocie,
tel.: 32 252 67 24, e-mail: katpat2@sum.edu.pl
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej w Katowicach – Ligocie,
tel.: 32 252 60 75, e-mail: mikrobiologia@sum.edu.pl

Na zdj. WFzOML

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej w Sosnowcu,
tel.: 32 364 10 20, e-mail: biolmolfarm@sum.edu.pl
Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach – Ligocie,
tel.: 32 208 85 93, e-mail: czd@sum.edu.pl
Zachęcamy i prosimy o składanie „Zapotrzebowań na dostawy i usługi” do realizacji w jednostkach organizacyjnych SUM!
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Zasada czystego biurka-czyli o bezpieczeństwie danych osobowych
przetwarzania danych osobowych. Stosować należy mechanizmy kontroli dostępu
do danych osobowych. Dostęp do danych
przetwarzanych w systemach informatycznych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia osoby przez wprowadzenie hasła lub
użycie elektronicznej karty mikroprocesorowej.

Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych to bardzo istotny
aspekt, który należy uwzględniać we
wszystkich procedurach wewnętrznych i
działaniach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dane osobowe
należy traktować w kategoriach poufności
i przetwarzać zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych. Ochrona
danych osobowych oraz bezpieczeństwo
informacji stanowią ważną podstawę polityki bezpieczeństwa prowadzoną przez
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Przepisy regulujące ochronę danych
osobowych zamieszczone są na stronie
internetowej naszej Uczelni.
Administrator danych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
art. 37 ustawy mogą być dopuszczone
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
nadane przez administratora danych.
Upoważnienie ma mieć formę pisemną.
Upoważnienie traci ważność w momencie
ustania stosunku pracy lub, gdy minął
termin zawarty na upoważnieniu.
Przetwarzanie danych osobowych jest
realizowane w systemach informatycznych oraz kartotekach, skorowidzach,
księgach, wykazach i innych zbirach ewidencyjnych przez osoby upoważnione do

Upoważnieni do przetwarzania danych
osobowych mają obowiązek dopełnić
szczególnej staranności nie dopuszczając
do ich udostępnienia osobom nieupoważnionym, zabrania przez osobę nieuprawnioną, nieuzasadnionej modyfikacji oraz zmiany, uszkodzenia lub zniszczenia. Zachować
w tajemnicy dane osobowe, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich
obowiązków służbowych oraz sposoby ich
zabezpieczenia, zarówno w czasie trwania
stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Zobowiązani są również po zakończeniu pracy
do zachowania szczególnej staranności
przy ich zabezpieczaniu przed dostępem
osób nieuprawnionych. Pomocna wydaje
się tu ZASADA CZYSTEGO BIURKA. Zasada
czystego biurka jest jedną z metod podnoszących poziom bezpieczeństwa, zapobiegająca ujawnieniu lub kradzieży danych.
Polega ona na „sprzątaniu” z miejsca pracy
wszelkich dokumentów czy nośników elektronicznych, zawierających dane i umieszczanie ich w zamkniętych na klucz szafkach czy szufladach. Dotyczy to również
zabezpieczenia komputerów przenośnych.
Pomieszczenia i budynki, lub ich części
tworzące obszary, w których przetwarza się
dane osobowe muszą mieć, co najmniej
następujące zabezpieczenia:
Drzwi do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe powinny być zamykane na klucz.

Dokumenty z danymi osobowymi powinny być zamykane na klucz w szafach lub
sejfach.
Budynki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podlegają ochronie i / lub monitorowaniu w systemie 24 godzinnym przez
pracowników ochrony.
Klucze do drzwi wejściowych przechowywane są na portierni w zamykanych gablotach. Portier wydaje klucze tylko osobom upoważnionym ujętych w wykazie
osób upoważnionych do pobierania kluczy i odnotowuje się w książce ewidencji
kluczy. Przekazanie pomieszczenia biurowego pod ochronę następuje w momencie zdania kluczy portierowi przez
poszczególnych użytkowników. Po zakoń-

czeniu pracy osoby odpowiedzialne za
pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe powinny być zobowiązane sprawdzić zamknięcie szaf i pomieszczeń.
Klucze do sejfów lub szaf na dokumenty,
należy przechowywać w zamkniętej szufladzie na zamek patentowy, lub kasetce. Klucz do tej szuflady lub kasetki przechowują użytkownicy tego pomieszczenia w znanym tylko sobie miejscu.
Klucze zapasowe powinny być przechowywane u Administratora Obiektu.

mgr inż. Wiesław Kuras
Pełnomocnik Rektora
ds. Ochrony Danych Osobowych
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Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin
-Kowalik certyfikaty uczestnictwa, wydane przez Komitet Organizacyjny VIII Międzynarodowej i LII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów
Uczelni Medycznych, która odbędzie się w dniach
16 – 17 maja 2013 r., stanowią usprawiedliwienie
nieobecności studentów na zajęciach dydaktycznych.

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

