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Na warsztatach z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN dyskutowano m.in. o kosztach kwalifikowanych
i pośrednich, najczęściej popełnianych błędach
w aneksach do umów oraz w raportach rocznych i końcowych, o zasadach rozliczania grantów oraz o postępowaniu odwoławczym od
decyzji dyrektora Centrum.

Podczas seminarium pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce
zostały przybliżone możliwości pozyskiwania
środków na realizację projektów badawczych w
ramach oferty MNiSW i NCN. Prof. Michał Karoński przewodniczący Rady NCN i Anna
Koržinek z Departamentu Instrumentów Polityki
Naukowej MNiSW przedstawili najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy, doradzali
jak ich unikać oraz odpowiadali na liczne pytania młodych uczonych. Seminarium transmitowała na żywo telewizja Uniwersytetu Śląskiego.
9 maja w sali „Symfonia” w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki za
znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w
ramach badań podstawowych. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze wojewódzkie
i samorządowe, przedstawiciele instytucji naukowych, sponsorów nagrody, przedstawiciele
bankowości i instytucji gospodarczych oraz
mediów. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n.
med. Jan Duława.
źródło: NCN
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Diamentowy Grant dla studentki SUM
Studentka Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM, pani Anna Rebeka
Szczegielniak otrzymała nagrodę
„Diamentowy Grant” z rąk minister nauki prof. Barbary Kudryckiej.
To już druga odsłona programu,
w którym laureaci otrzymują do 200 tys.
zł na swoje badania naukowe. Wartość
grantów przyznanych w drugiej edycji
programu to ponad 16,4 mln złotych.
Spośród 300 wniosków wyróżniono 89
projektów.
Podczas uroczystości wręczania
„Diamentowych Grantów” minister nauki
zapewniła laureatów, że wyróżnienie to
nie tylko umożliwi im realizację ambitnych projektów badawczych, ale też
otworzy im drogę do kariery naukowej. –

„W znowelizowanej ustawie znajdzie się
zapis zobowiązujący wydziały do przyjmowania państwa na studia doktoranckie”
– mówiła prof. Kudrycka. Głównym zadaniem programu ministra „Diamentowy
Grant” jest wyłowienie młodych naukowych talentów, umożliwienie im już po
trzecim roku pracy pod kątem przyszłego
doktoratu i przyspieszenie ich naukowych karier. Wśród wyróżnionych projektów znalazło się 35 projektów z obszaru
nauk ścisłych i technicznych, 28
z obszaru nauk humanistycznych
i społecznych oraz 26 z obszaru nauk
przyrodniczych i medycznych.

SUM wyróżniony za
walkę z plagiatami

Pielęgniarstwo– zawód z przyszłością
wiu prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz zaproszeni goście.
Studenci wysłuchali również wykładu dr
n. med. Wiolety Piechaczek z Zakładu
Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM „Pielęgniarkazawód z przyszłością”. Średnia wieku
polskich pielęgniarek i położnych obecnie wynosi 44 lata, a według prognoz
NRPiP w Polsce w 2020 roku zabraknie
ponad 60 tys. pielęgniarek.
143 studentki i 7 studentów I roku
licencjackich studiów pielęgniarskich
odebrało w czwartek 23 maja 2013 r.
białe czepki.
Czepkowanie to doroczna uroczystość,
podczas której osoby studiujące pielęgniarstwo symbolicznie dołączają do
grona zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy. Podczas uroczystości wykonywany jest m.in. Hymn Pielęgniarek
oraz składane uroczyste ślubowanie.
Czepek pielęgniarski stanowi symbol
wykonywanego zawodu, który dawniej
nosiły przyszłe pielęgniarki podczas
zajęć praktycznych.
Uroczystość poprowadziła dr Bogusława Banaszak-Żak, następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk o Zdro-

W tym kontekście pielęgniarstwo oznacza pewną pracę – przekonuje dr n.
med. Wioleta Piechaczek z Zakładu
Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału
Nauk o Zdrowiu SUM– społeczeństwo
się starzeje więc zapotrzebowanie na
opiekę pielęgniarską będzie coraz większe.

23 maja Fundacja im. Augustina-Jeana
Fresnela i Serwis Plagiat.pl już po raz szósty przyznały wyróżnienia uczelniom i wydziałom, które wprowadziły procedury antyplagiatowe i w sposób wzorcowy przeciwdziałają nielegalnemu kopiowaniu prac
dyplomowych.
Certyfikaty UBERRIMA FIDE (z łac. „w najbardziej uczciwy sposób”) trafiły do rąk
przedstawicieli 16 uczelni wyższych i 3
wydziałów. Wśród wyróżnionych znalazł się
również Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach, który reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik
Uroczystość poprzedziło seminarium, którego tematyka dotyczyła zmian w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z
założeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie polskie uczelnie
zostaną zobligowane do sprawdzania prac
dyplomowych przez systemy antyplagiatowe. Zweryfikowane prace trafią następnie
do ogólnopolskiego repozytorium.
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II Sympozjum „Całkowita Endoprotezoplastyka Pierwotna i Rewizyjna
Kolana w Znacznych Deformacjach i Destrukcjach Stawu
koszty leczenia i rehabilitacji - stają się
zauważalnym problemem społecznym
i ekonomicznym.
Nadzieją dla chorych w XXI wieku miała
stać się endoprotezoplastyka stawu kolanowego. Niestety, ta metoda lecznicza
nadal nie jest pozbawiona ograniczeń
i niesie za sobą ryzyko niepowodzenia.
Komplikacje po wymianie stawu kolanowego niejednokrotnie skazują chorych na
dożywotnie kalectwo. Leczenie tego typu
pacjentów wymaga zaangażowania najwyżSzacuje się, że na chorobę zwyrodnieniową szej klasy specjalistów w dziedzinie ortopestawów może cierpieć nawet 9 mln Pola- dii.
ków. Wśród występujących postaci choroby
z w y r o dn i e n i o we j
s t a wó w j e dn ą Organizowane przez prof. dr hab. n. med.
z najczęstszych jest choroba zwyrodnienio- Damiana Kusza, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu
wa stawu kolanowego (ChZSK).
Ruchu, Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚląskieZ raportu WHO wynika, że ChZSK prawdo- go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
podobnie stanie się czwartą na świecie co II Sympozjum: „Całkowita Endoprotezoplado częstości przyczyną niesprawności styka Pierwotna i Rewizyjna Kolana
u kobiet i ósmą u mężczyzn. To poważny w Znacznych Deformacjach i Destrukcjach
problem społeczny. Utrata sprawności cho- Stawu” stanowi doskonałą platformę wyrych, brak możliwości pracy zarobkowej, miany doświadczeń między najlepszymi

specjalistami w tej dziedzinie.
„ Zainteresowanie po I Sympozjum w 2011
roku przerosło nasze oczekiwania i było
inspiracją do przygotowania drugiej edycji.
W trakcie konferencji prezentowane będą
metody leczenia chorych z najbardziej
skomplikowanymi powikłaniami po wymianie stawu kolanowego. Liczymy, że organizowane przez nas Sympozjum wydatnie
przyczyni się do zmniejszenia liczby niepowodzeń i poprawy stanu zdrowia pacjentów
z naszego regionu.” – tłumaczy prof. Damian Kusz.

Jubileusz 100-lecia Ortopedii Polskiej

Współczesna polska ortopedia, zanim
stała się samodzielną i odrębną dyscypliną medyczną, która wniosła do dorobku
światowego istotny wkład, przez kilkadziesiąt lat kształtowała się oraz poszukiwała
właściwego kierunku rozwoju oraz odrębności w kilku ośrodkach w Polsce. Ośrodki
te znane z osiągnięć w zakresie chirurgii
ogólnej, wkrótce stały się miejscem powstawania polskich szkół ortopedycznych.
(…) Utworzenie pierwszego Szpitala Ortopedycznego w Poznaniu w 1913 r., który
po 10 latach stał się pierwszą Kliniką
Ortopedyczną w Polsce, zapoczątkowało
niezmiernie dynamiczny rozwój tej dziedziny i utrwaliło przekonanie, że właśnie
ta specjalność jest ważną i integralną

częścią nauk medycznych o znaczeniu
podstawowym.(…) Na wielką, akademicką
ortopedię śląską musieliśmy czekać aż do
roku 1952, kiedy to prof. Marian Garlicki
został kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ortopedycznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej oraz Konsultantem Wojewódzkim. W latach 1954 -57 pełnił funkcję
Rektora. W 1966 r. wrócił do Warszawy,
aby objąć funkcję Kierownika Katedry
i Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej. W 1996 r. Śląska Akademia Medyczna
włączyła profesora do grona Doktorów Honoris Causa. (…)
Każde pokolenie miało swoich mistrzów
i własne autorytety. Wielu Naszym czcigodnym poprzednikom przyszło żyć w tak ekstremalnych czasach, że trudno to sobie
nawet wyobrazić. Każdy rejon i zakątek
Polski miał swoje dramaty oraz nieszczęścia, zarówno w okresach wojen, jak i w
latach powojennych. Ale to bez Ich odwagi,
ofiarności i dzielności nie byłoby współczesnej ortopedii i traumatologii. Mamy to
szczęście, że teraźniejszość jest inna, cho-

ciaż również niełatwa, lecz w innym wymiarze. Niezmienna pozostaje najważniejsza wartość: dobro chorego ! Jeśli
towarzyszą jej poczucie honoru
i przyzwoitości, przestrzeganie wartości
mor alno -et yc zny ch, s kr omno ść
i uczciwość, rzetelność i pracowitość,
starania o rozwój naukowy i chirurgiczny,
dążenie do podwyższania własnych umiejętności zawodowych i zdobywania wiedzy, a następnie jej przekazywanie młodszym
k o l e g o m , pr o pa g o w a n i e
i popularyzowanie osiągnięć Naszej specjalności w kraju i na świecie, to możemy
być spokojni. Wyznaczamy przyszłość !
Autor: prof. Damian Kusz, Prezes PTOiTr.

Cały tekst:
http://www.sum.edu.pl/
a k t u a l n o s c i . p h p ?
news=2302&wid=1&wai=&back=%
2Fa k t u a l n o s c i . ph p%3Fwi d %3D 1%
26strona%3D3
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VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa
Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
Prawie pół tysiąca prac, 22 sesje tematyczne, kilkuset uczestników—VIII Międzynarodowa i LII Międzywydziałowa
Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych to jedna z największych
studenckich konferencji w Europie środkowej, kierowana do studentów i młodych lekarzy polskich i zagranicznych
uczelni medycznych. Stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania swoich
osiągnięć naukowych przed znakomitym
gronem ekspertów.
Tegoroczną konferencję uświetnił wykład prof. dr hab. n. med. Janusza Andresa, kierownika Katedry Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Collegium Medi-

LĘK—nieodłączny towarzysz człowieka

cum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
„Jako Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w pełni popieram i wspieram tego typu studenckie
inicjatywy i zainteresowania, cieszy mnie
fakt tak aktywnego zaangażowania w nie
studentów uczelni medycznych”— powiedział prof. Jałowiecki.

MED&ART. Congress

dycyny i Epidemiologii Środowiskowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach podkreślała m.in. wpływ traumatycznych przeżyć i lęków ciężarnej na
rozwój jej dziecka.

10 maja w Rybnickim Ośrodku NaukowoDydaktycznym odbyła się I Interdyscyplinarna, Międzyuczelniana Konferencja
Naukowa pt.: „Lęk– nieodłączny towarzysz
człowieka od poczęcia aż do śmierci.”
Wykłady prezentowali specjaliści z dziedziny medycyny środowiskowej i epidemiologii, fizjologii, opieki paliatywnej, psychiatrii,
psychologii, a także ksiądz - duszpasterz
akademicki, historyk sztuki i polonista –
językoznawca.
Celem Konferencji było m.in. zainicjowanie
interdyscyplinarnych badań na temat lęku,
a jej misją zaprezentowanie w jaki sposób
łączą się i wzbogacają wzajemnie refleksje
nad zagadnieniem lęku dokonywane z
pozycji różnych, czasem odległych specjalności.
Przewodnicząca komitetów naukowego i
organizacyjnego konferencji prof. Jadwiga
Jośko – Ochojska z Katedry i Zakładu Me-

Zainteresowanie konferencją było bardzo
duże. Poza przedstawicielami uczelni
śląskich zgłosili się m.in. reprezentanci
różnych dziedzin nauki oraz praktykujący
lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele i studenci z regionu
Śląska, a także z odległych miast w Polsce.
Honorowy Patronat objęli: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab.
Leszek Żabiński, Rektor Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach – prof. zw. dr
hab. Wiesław Banyś oraz Prezydent Miasta Rybnik – Adam Fudali.

10-11 maja w Zabrzu po raz pierwszy
odbył się Med&Art Congress. To festiwal sztuki wykonywanej i tworzonej
przez ludzi profesjonalnie związanych
z medycyną ( lekarzy i studentów medycyny ale także bioinżynierów itp.).
Formuła spotkań zakłada występy,
pokazy twórców, konfrontacje
z materią, talentem, konfrontacje
człowiek-człowiek, konfrontacje twórców-hobbystów z profesjonalnym jury.
Wszystkie rodzaje muzyki od klasycznej do rockowej, poezja, malarstwo,
fotografia, filmy – w ciągu dwóch dni
na różnych scenach można było podziwiać wszelkie rodzaje aktywności
artystycznej. Impreza powstała z inicjatywy dr hab. Zbigniewa Nawrata z
Katedry Kardiochirurgii i Transplantologii SUM oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
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Lotnisko 2013 –ćwiczenia z udziałem pracowników i studentów SUM
stawiciele koordynujący akcję
służb wojewody oraz służb
lotniskowych, policjanci, strażacy, pracownicy pogotowia
ratunkowego, prokuratorzy, a
także Pluton Identyfikacji Ofiar
Katastrofalnych Zdarzeń
utworzony na bazie Katedry i
Zakładu Medycyny Sądowej i
Toksykologii SądowoLekarskiej
SUM.
W ćwiczeniach uczestniczyli
24 kwietnia 2013 roku
w Międzynarodowym Porcie
Lotniczym
Katowice
w Pyrzowicach odbyły się ćwiczenia „Lotnisko 2013”. Tegoroczny scenariusz zakładał
katastrofę samolotu Boeing
787 z 200 pasażerami na
pokładzie. Maszyna uderzyła
o ziemię i przełamała na dwie
części, jedna z nich rozpadła
się na kawałki, wybuchł pożar.

także studenci I roku kierunku
ratownictwo medyczne Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko – Dentystycznym
w Zabrzu wraz z opiekunem dr
n. med. Wojciechem Żurawińskim. Zadaniem studentów było
pozorowanie
rannych
i poszkodowanych pasażerów
samolotu. Organizatorem ćwiczeń był Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

160 pasażerów zginęło, a 40
osób zostało rannych.
W pierwszym etapie ćwiczeń
sprawdzano procedury związane z akcją ratunkowo-gaśniczą.
W drugiej części skupiono się
na weryfikacji procedur postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi.
W ćwiczeniach wzięło udział
ponad 400 osób: m.in. przed-

Sukces studentek ratownictwa medycznego
SUM

Statuetka Hipokratesa dla prof. Witolda Lukasa
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas kierownik Katedry i Zakładu
Medycyny Rodzinnej SUM został uhonorowany za swój dotychczasowy wkład w rozwój medycyny rodzinnej „Statuetką Hipokratesa”, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Uroczystej Inauguracji
X Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, 9 maja 2013r. we Wrocławiu.

Wyróżnienie dla Koła Naukowego przy
Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu

Studentki kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, wygrały IV
Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym odbywające się w dniach 9-11 maja 2013r.
w Białymstoku, którego organizatorem był Zakład Medycyny
Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. W skład zespołu wchodziły studentki III roku
Klaudia Kędryna, Ewa Sidzina i Marta Śniegowska, opiekunem
Zespołu był Pan Jacek Wawrzynek. Opiekę nad przygotowaniami
sprawowała Katedra Chirurgii Ogólnej i Bariatrycznej oraz Medycyny Ratunkowej SUM.

Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
w Zabrzu pod opieką dr Tomasza Sawczyna w składzie: Michał
Długaszek, Anna Krywult, Joanna Kupiec i Aleksandra Fimiarz
zdobyli I Wyróżnienie na 9 Międzynarodowym Kongresie Medycznym Młodych Naukowców w Warszawie ( 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists) za pracę pt: „ Long
term effect of ileal transposition (IT) on glucose homeostasis in
Zucker rats (ZUC-Leprfa)”. Praca została wykonana w ramach
współpracy zespołu Katedry i Zakładu Fizjologii z Uniwersytetem
we Freiburgu i Lubece w ramach projektu chirurgicznego leczenia cukrzycy typu II pod kierownictwem prof. Krystyny Żwirskiej Korczali i dr hab. Wojciecha Karcza.
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Tramwaj zwany pożądaniem
nego ryzyka oraz byli informowani o potrzebie dalszej diagnostyki. Osoby chętne
mogły także uczestniczyć w tematycznych
eventach po zakończeniu jazdy edukacyjnym autobusem. Imprezy miały miejsce
w katowickich klubach, gdzie można było
sprawdzić swoją wiedzę podczas organizowanych konkursów.
„Tramwaj Zwany Pożądaniem“ to akcja
profilaktyczno-edukacyjna organizowana
przez międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA- Poland we
współpracy z fundacją MTV Staying Alive.
Śląska edycja, zorganizowana z Samorządem Studenckim SUM, odbyła się 17
maja w ramach Medykaliów 2013 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tym
razem tramwaj pojawił się tylko na plakacie, a środkiem transportu, który rozwoził „W ten prosty i przystępny sposób starawszystkich na imprezy w katowickich my się przede wszystkim zwiększyć poklubach był specjalnie wynajęty autobus. ziom świadomości społecznej na temat
ludzkiego wirusa upośledzenia odpornoJazdę pasażerom umilali najlepsi DJ’e ści. Najważniejsze, by jak najwięcej osób
oraz członkowie IFMSA-Poland, którzy zdało sobie sprawę, że nie jest to chorowszystkim uczestnikom zabawy rozdawa- ba tropikalna, nie dotyczy tylko krajów
li ulotki informacyjne, gadżety, prezerwa- biednych i rozwijających się, jak to złoślitywy, prowadzili gry towarzyskie i odpo- we plotki głoszą, lecz jest w każdym miewiadali na pytania odnośnie HIV/AIDS.
ście w Polsce i dotyczy nas wszystkich!” –
Odwiedzając ten niecodzienny środek tłumaczył Tomasz Goc - koordynator prokomunikacji, uczestnicy akcji dowiedzieli jektu.

„Chcemy także nauczyć społeczeństwo, że
chorzy na AIDS są w Polsce, są na Śląsku,
razem z nimi przemierzamy nasze ulice,
korzystamy ze wspólnych środków lokomocji, a także w wielu przypadkach współpracujemy z nimi na co dzień. Będziemy uczyć,
jak ich wspomagać w chorobie oraz jak nie
popaść w skrajności, gdy się już dowiemy,
że nasz znajomy choruje na tę chorobę.”–
mówiła Anna Szczegielniak -Koordynator
Narodowy ds. Zdrowia Reprodukcyjnego
i AIDS, IFMSA-Poland.

się czy znajdują się w grupie potencjal-

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
27 maja na Placu Stulecia w Sosnowcu odbyły się obchody Dnia
Diagnosty Laboratoryjnego zorganizowane przez Śląską Medycynę
Laboratoryjną - organizację studencką Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, przy
współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną
w
Sosnowcu
Akcja miała na celu zapoznać
mieszkańców Sosnowca z pracą
diagnosty laboratoryjnego, który
jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego oraz propagować
zdrowy styl życia w nawiązaniu do
Światowego Dnia bez Tytoniu.

Studenci kierunku analityka medyczna przygotowali dla zainteresowanych darmowy pomiar ciśnienia
krwi oraz szereg informacji dotyczących właściwego przygotowania
pacjenta do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych.
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego
ustanowiono na cześć odkrycia 27
maja 1961 roku o 3:00 nad ranem
przez Heinricha J. Matthaei i Marshalla Warren Nirenberga tajemnicy
kodu genetycznego, a tym samym
tajemnicy życia na Ziemi. Odkrycie
ich dało podwaliny pod wszelkie
późniejsze dokonania z dziedziny
genetyki i biotechnologii.
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MEDYKALIA 2013

Wieczorem grill, koncerty, karaoke
i mnóstwo dobrej zabawy!

Zabrze– 10 maja
II Międzywydziałowe zmagania studentów SUM o Puchar Rektora. Tor
przeszkód, chomiczy bieg, sumo–
walka czy zjazd na byle czym to tylko
niektóre atrakcje, które czekały na
studentów w Zabrzu Rokitnicy.

Sosnowiec -15 maja
W Sosnowcu studenci bawili się
w klimacie Dzikiego Zachodu
Ogłoszono konkurs na najlepiej
ubranego kowboja i kowbojkę. W
programie były również grill, występy
kabaretów oraz impreza w klubie
studenckim Farmacon

Katowice 16-18 maja
Jedną z atrakcji był koncert Indios Bravos
w klubie studenckim Straszny Dwór
w Katowicach Ligocie

Drugiego dnia, na imprezy
w Katowickich klubach, zabrał studentów „Tramwaj
zwany pożądaniem”.
Medykalia zakończyło grillowanie do samego rana.
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Farmaceuta też człowiek–
akcja Młodej Farmacji Sosnowiec
kozy we krwi, pomiaru ciśnienia oraz
stężenia tlenku węgla w wydychanym
powietrzu. Celem było zwrócenie uwagi
na trzy najczęściej występujące choroby
cywilizacyjne takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Oprócz dokonywania
pomiarów, przyszli farmaceuci informowali pacjentów jak uniknąć tych chorób, a także jak je leczyć.
26 kwietnia pod hasłem ''Farmaceuta też
człowiek'' członkowie Młodej Farmacji
Sosnowiec - studenckiej sekcji Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego - zorganizowali akcję prozdrowotną w holu głównym dworca PKP w Sosnowcu. Podczas
przedsięwzięcia studenci farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dokonywali bezpłatnie pomiaru stężenia glu-

Akcja kr wiodawstwa
w Sosnowcu

„Chcemy przekonać społeczeństwo, że
farmaceuta to nie tylko osoba sprzedająca leki, ale także służąca fachową radą” –
tłumaczy Katarzyna Pawłowska, przewodnicząca Młodej Farmacji Sosnowiec –
„Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że
to właśnie ich może dotyczyć jedno z tych
schorzeń, które nieleczone staje się zagrożeniem dla życia.”
Akcja została zorganizowana dzięki
wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno E pi dem iolog iczn ej w Sosno wcu
i Medycyny Praktycznej. Opiekunem akcji
został dr n. farm. Paweł Olczyk z Zakładu
Farmacji Aptecznej.

Akcja profilaktyczna w Świętochłowicach

źródło: www.pck.org.pl

Śląska Medycyna Laboratoryjna wraz
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach zorganizowali 15 maja 2013 r. zbiórkę krwi.
Krwiobus czekał na ochotników przed
budynkiem Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu.

Po raz kolejny Zarząd Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS)
oddział Zabrze pod opieką dr hab. n.
med. Lidii Postek - Stefańskiej 13 maja
2013r. zorganizował Akcją Profilaktyczną pod tytułem „Zdrowy Uśmiech Wśród
Najmłodszych” w Miejskim Przedszkolu
Nr 7 ul. Bolesława Chrobrego 6
w Świętochłowicach. Celem było szerzenie profilaktyki higieny jamy ustnej
wśród najmłodszych.

dwie grupy, które z ciekawością wysłuchały wykładu oraz bajki na temat dbania o higienę jamy ustnej, jak również
chętnie zadawały pytania, brały udział
w konkursach i wspólnym śpiewaniu.
Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie wystąpieniem i obiecały, że rady
Doktora Ząbka odnośnie tego jak dbać
o piękne i zdrowe zęby będą stosowały
w codziennym życiu.

/Koordynator ds. Profilaktyki PTSS ZaGrupą docelową było 140 przedszkola- brze Dominika Janas/
ków w wieku 3-6 lat podzielonych na
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Nowoczesne i komfortowe ambulatorium w SPSK nr 5 SUM
Pastelowe kolory, nowoczesne wnętrza i duża przestrzeń – tak, po generalnym remoncie, wygląda pierwsza część ambulatorium Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ceglanej w Katowicach, które oddano do dyspozycji pacjentów.
Największą niespodzianką jest specjalna, bajkowa poczekalnia dla dzieci. Szpital, jako jeden z pierwszych, przygotował pomieszczenia, w których będzie można spokojnie nakarmić i przewinąć malucha, a z myślą o
nieco starszych dzieciach powstał kolorowy kącik zabawy.
To olbrzymi krok do przodu jeśli chodzi o komfort –podkreśla dr hab.
Erita Filipek, okulistka.
Tylko w ubiegłym roku z pomocy specjalistów w dziecięcej poradni okulistycznej skorzystało 29 tysięcy małych pacjentów z całego kraju zmagających się ze skomplikowanymi schorzeniami narządu wzroku.
W nowym ambulatorium nie bez przyczyny dominuje zieleń. To kolor
kojarzony ze spokojem i nadzieją.
W 2012 roku we wszystkich poradniach Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przyjęto ponad153 tysiące chorych.

Cały Śląsk szyje jaśki—dla dzieci z GCZD
14 maja do podopiecznych Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka trafiło ok. 600 barwnych poszewek powstałych w ramach
wielkiej kampanii społecznej "Cały Śląsk szyje jaśki". Ten niezwykły
dar nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania Natalii Bielawskiej - pomysłodawczyni przedsięwzięcia, sklepu Ikea Katowice gospodarza wydarzenia, który podarował na ten cel m.in. 500 metrów tekstyliów, 1000 szpilek oraz 60 szpulek nici, Agencji Kobold
PR z Katowic - odpowiedzialnej za opiekę medialną, a także dziesiątek osób - blogerek, młodych mam, uczniów i ludzi dobrej woli,
które z potrzeby serca postanowiły przyłączyć się do akcji i uszyć
kolorową pościel dla chorych i potrzebujących dzieci.
Pomysł na przeprowadzenie akcji przyniosło samo życie, a konkretnie szpitalna rzeczywistość. Gdy w grudniu 2012 roku Natalia Bielawska wraz z chorym synkiem trafiła do Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II okazało się, że brakuje w nim
poszewek na poduszkę dla jej malucha. Gdy o nie zapytała, usłyszała że więcej jaśków po prostu nie ma. Nie zastanawiając się
długo postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
Po powrocie do domu Bielawska założyła bloga poświęconego akcji
"Uszyj Jasia", a później wraz z kilkoma osobami również komitet.
W ciągu czterech miesięcy (tyle czasu minęło od zainicjowania
akcji) obdarowanych zostało 8 szpitali, 3 domy dziecka oraz 1 hospicjum. A nowych placówek wciąż przybywa.
zdjęcia: Małgorzata Wolny
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Chirurgia małoinwazyjna – porozmawiajmy o technice operowania
Coraz częściej zastępuje klasyczne operacje. To przede wszystkim efekt nowoczesnych metod laparoskopowych, które kojarzone są jako bezpieczne i najmniej bolesne. Ale warto też powiedzieć
o powikłaniach.
Współcześnie laparoskopia ma już zastosowanie m.in. w pulmonologii, podczas wykonywania torakoskopii w obrębie klatki piersiowej, czy w ortopedii,
gdzie przy użyciu mikroportów operuje
się np. więzadła łąkotki. Metody te znajdują także zastosowanie w czasie przeszczepu rodzinnego nerek. W tym przypadku zabieg przeprowadzany jest
przez dojście przezotrzewnowe lub pozaotrzewnowe.
Wyzwanie dla chirurga
Metody polegające na wykonaniu trzech
lub czterech nacięć powłok brzusznych
można już zastąpić laparoskopią jednoportową, która polega na wprowadzeniu
kilku narzędzi przez jedno nacięcie.
– W przypadku metody tradycyjnej możemy wyznaczyć zakres postępowania,
wprowadzając kamerę w okolicę pępka,
a pozostałe narzędzia i graspery przez
kolejne nacięcia wykonane w dogodnych dla przeprowadzenia zabiegu miejscach. Metoda jednoportowa nie pozwala już chirurgowi na taką swobodę
działania, gdyż cały zestaw przyrządów
wprowadzany jest za pomocą jednego,
nieco większego nacięcia powłoki
brzusznej. Jest to rozwiązanie korzystne
dla pacjenta pod względem jeszcze
mniejszej inwazyjności, ale bardziej
skomplikowane dla chirurga – opisuje
prof. dr hab. Jerzy Arendt, kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii
Ogólnej i Gastroenterologicznej SUM w
Katowicach.
Metoda jednoportowa, choć trudniejsza
od tradycyjnej, może być wykorzystana
w większości zabiegów wykonywanych
do tej pory przy zastosowaniu zwykłej
laparoskopii, również w leczeniu przepuklin.
– W tym przypadku możemy wykorzystać dwa sposoby – wprowadzając siatkę przepuklinową, powlekaną lub
wchłanialną przez jamę otrzewnową lub
pozaotrzewnowo. Do tego rodzaju zabiegów kwalifikowani są zwykle pacjenci cierpiący na przepuklinę nawrotową.

Polegają one na wprowadzeniu siatki przepuklinowej w miejsce, w którym jelita dochodzą do kanału przepuklinowego. Kolejnym etapem jest rozłożenie siatki i przyszycie jej specjalnymi klipsami do więzadła pachwinowego i mięśni. Naturalne
parcie jelit sprawia, że jest ona we właściwy sposób dociskana – dodaje prof. Jerzy
Arendt.
Dobro pacjenta najważniejsze
Nowoczesna laparoskopia wyposażona w
najnowszej generacji narzędzia i monitory
pracujące w systemie HD jest jednak obarczona ryzykiem powikłań. W przypadku
wszczepiania siatki przepuklinowej tylko
źle zaciśnięty klips może stać się przyczyną komplikacji. Istnieje także ryzyko
uszkodzenia naczyń biegnących pod więzadłem pachwinowym i znajdującej się
pod nim tętnicy i żyły udowej, a to grozi
krwotokiem. Opisywana siatka może ulec
także zmarszczeniu, co wiąże się z dolegliwościami odczuwanymi przez pacjenta.
Najgorszym jednak powikłaniem w przypadku wszczepienia siatki przepuklinowej
jest zakażenie zmuszające do przeprowadzenia operacji naprawczej i natychmiastowego usunięcia wszczepionego elementu. W najgorszej sytuacji są jednak
pacjenci, u których zdiagnozowano zakażenie po wszczepieniu protez naczyniowych. Takie komplikacje mogą prowadzić
nawet do zgonu. Dlatego prof. Jerzy Arendt
uważa, że zabiegi laparoskopowe trzeba
wykonywać z rozwagą.
– Jeśli diagnozując stan pacjenta, dochodzę do wniosku, że w jego przypadku
mniej ryzykowne będzie wykonanie tradycyjnej operacji, nie mam wątpliwości, do
jakiej decyzji go przekonać. Nie demonizuję metod laparoskopowych i kibicuję
ośrodkom, które specjalizują się w najnowszych metodach wyznaczających postępy w medycynie, ale bezpieczeństwo
pacjenta i jego skuteczne wyleczenie musimy stawiać na pierwszym miejscu –
dodaje prof. Jerzy Arendt.
Jego zdaniem wykonywanie zabiegów
laparoskopowych powinno być etapem
rozwoju chirurga.
– Młodzi chirurdzy uczą się nowoczesnych
metod laparoskopowych, są dobrze przygotowani np. do usunięcia pęcherzyka
żółciowego, czyli sztandarowego zabiegu
wykonywanego laparoskopowo, ale nie
zawsze potrafią wykonać klasyczną opera-

Prof. Jerzy Arendt: – Jeśli diagnozując stan pacjenta,
dochodzę do wniosku, że w jego przypadku mniej
ryzykowne będzie wykonanie tradycyjnej operacji, nie
mam wątpliwości, do jakiej decyzji go przekonać.

cję w przypadku pojawienia się komplikacji, a przecież takie mogą mieć miejsce.
Uszkodzenie przewodu żółciowego wspólnego to najgorszy scenariusz dla pacjenta.
Taką ostrożność w ocenie skuteczności
nowych metod zalecałbym także w przypadku zdiagnozowanych nowotworów piersi. Onkolodzy odchodzą od tradycyjnych
zabiegów na rzecz kwadrantektomii, ale w
czasie jednej z konferencji usłyszałem, że
to specjalista histopatolog ma ocenić, czy
przerzuty do węzłów chłonnych są znaczne. Jeśli tak nie jest, sugeruje się ich pozostawienie. Czy na podstawie spekulacji
można ryzykować życie pacjentki? – mówi
prof. Arendt.
Autor: Wojciech Skowroński
Konsultacja medyczna: prof. Jerzy Arendt
Artykuł ukazał się w „Medical Tribune”
24 IV 2013 r.
Przedruk dzięki uprzejmości Redaktor Naczelnej „Medical Tribune” Iwony Konarskiej.
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SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU W GAZECIE WYBORCZEJ KATOWICE
W nawiązaniu do artykułu „Uczelnia tylko dla potulnych” autorstwa Judyty Watoły opublikowanego
w Gazecie Wyborczej w Katowicach w dn. 26 kwietnia 2013 r. w wersji papierowej oraz kilka dni
później na stronie internetowej, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki wystąpił z wnioskiem o opublikowanie sprostowania do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej
w Katowicach Pana Dariusza Kortko.
Uczelnia zdecydowała się na powyższy krok m.in. ze względu na pełen oburzenia list pracownika dr n. med. Michała Arkuszewskiego, który poczuł się osobiście urażony treściami zawartymi
w przedmiotowym artykule. Poniżej przedstawiamy treść listu oraz sprostowania:

List dr M. Arkuszewskiego do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Katowice Pana
Dariusza Kortko
W związku z ukazaniem się w Gazecie Wyborczej w Katowicach w dn. 26 kwietnia 2013 r. w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej w internecie artykułu autorstwa Pani Judyty Watoły pt. „Uczelnia tylko dla potulnych”, jako p.o. Kierownika Kliniki Neurologii tj.
jednostki opisanej przez w/w autorkę w artykule, stanowczo oświadczam, iż podane w artykule informacje dotyczące funkcjonowania
Kliniki Neurologii nie pokrywają się z prawdą.
Aktualnie pełnię obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii i Katedry Neurologii i nie mogę się zgodzić z krytyczną oceną działalności w/w
jednostki jak i mojej działalności na w/w stanowisku. Przedstawione w artykule nieprawdziwe treści godzą w dobre imię Uczelni, Kliniki
Neurologii i bezpośrednio w moje własne. Poniżej przytaczam szkalujące mnie fragmenty i wyjaśniam co następuje:
1. Podtytuł „Klinika Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach od pół roku nie ma szefa.” jest nieprawdą. Prof. G.
Opala był zatrudniony na stanowisku Kierownika Kliniki do dnia 30 listopada 2012 r. Obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii powierzył mi JM Rektor w dniu 1 grudnia 2012 r. Czyli nie było nawet jednego dnia w funkcjonowaniu Kliniki bez formalnego, personalnego i
faktycznego nadzoru kierowniczego.
2. Zakładam, że Pani Redaktor J. Watoła jest świadoma tego, że aktualnie pełnię obowiązki kierownika Kliniki, dlatego uważam, że
poprzez twierdzenie że Klinika nie ma szefa Pani Redaktor sugeruje u mnie brak dostatecznych kompetencji do sprawowania tej funkcji. Jest to zwykłe szkalowanie. Informuję, że od czasu objęcia tej funkcji nie było żadnych uwag dotyczących mojej działalności, zarówno ze strony personelu jak i kierownictwa SP CSK, studentów, pracowników uczelni, czy wreszcie władz uczelni. Dodaję, że podlegając
okresowej ocenie pracowników SUM, zgodnie ze statutem SUM w dniu 25 stycznia otrzymałem ocenę pozytywną. Ponadto, jestem
członkiem Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Wydziału.
3. Przedstawiony okres jest nieprecyzyjny. Od momentu ustania zatrudnienia Prof. G. Opali nie upłynęło jeszcze pół roku a zaledwie 5
miesięcy.
4. Treści zawarte w akapicie drugim godzą bezpośrednio w moje dobre imię: „Klinika Neurologii to przykład na psucie uczelni. Należy
do najlepszych w SUM, przynajmniej pod względem liczby cenionych w świecie publikacji naukowych, ale władze uniwersytetu
w imię zemsty pozwalają na marnowanie jej dorobku. Nie patrzą nawet na to, że przy okazji się ośmieszają.” Wszystkie przedstawione
tezy są nieprawdziwe i krzywdzące. Pod kierunkiem Prof. G. Opali pracuję od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 1998 roku, czyli
mogę powiedzieć, że jestem jego wychowankiem. Od roku 2008 do grudnia 2012 r. pełniłem funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału
Neurologii i Oddziału Udarowego, jak również okresowo zastępcy Kierownika Kliniki. Jestem specjalistą neurologii, posiadam stopień
doktora nauk medycznych, przygotowuję obronę pracy habilitacyjnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, odbyłem łącznie blisko 2 lata
szkolenia zawodowego i naukowego we wiodących ośrodkach w Uniwersytecie Pensylwanii w USA. Jestem autorem i współautorem
wielu doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym współczynniku oddziaływania IF powyżej 30. Nie mogę zrozumieć, jak wybór mojej osoby do pełnienia obowiązków Kierownika Kliniki może być „psuciem uczelni”, „marnowaniem dorobku” czy
„ośmieszaniem”! Takie twierdzenia są niedopuszczalne.
5. Informuję, że działalność Kliniki we wszystkich aspektach nadal stoi na najwyższym poziomie. Poniżej przytaczam tylko niektóre z
aspektów naszej działalności:
a. Z powodzeniem kontynuowane są zadania dydaktyczne: przykładem może być wzorowo przeprowadzony egzamin testowy z przedmiotu neurologia dla studentów 5 roku Wydziału Lekarskiego, jak również sesja poprawkowa.
b. W semestrze letnim kontynuujemy dotychczasowe zadania dydaktyczne z przedmiotu neurologia, jak również podjęliśmy działania
zmierzające do unowocześnienia dotychczasowej formuły ćwiczeń klinicznych z wykorzystaniem potencjału Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
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c. Jako lider konsorcjum i jako członek konsorcjum prowadzimy, jak też czynimy starania o przystąpienie do kilku wieloośrodkowych projektów badawczych realizowanych w kraju w ramach grantów NCN i NCBiR. Również podjęliśmy starania o rozpoczęcie
badań w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych.
d. Aktywnie szkolimy kadrę Kliniki i personel funkcjonujących w jej strukturze Oddziałów Szpitalnych poprzez cykl klinicznych
zebrań naukowych.
e. Bierzemy czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
f. Nadal aktywnie działa studenckie koło naukowe przy Klinice Neurologii.
g. W ostatnim miesiącu jeden z pracowników przedłożył pracę habilitacyjną
Ponieważ pod moim kierunkiem działalność Kliniki nie doznała żadnego uszczerbku, cytowane twierdzenia uważam za całkowicie
nieuprawnione i pozbawione podstaw merytorycznych. Osobiście uważam, iż przy tworzeniu w/w artykułu Pani Redaktor nie zachowała nawet minimum obiektywizmu, nie wspominając o rzetelności dziennikarskiej i nie zadała sobie trudu zapoznania się
chociażby z bieżącą działalnością Kliniki, co zapewne pozwoliłoby jej na uniknięcie zamieszczenia w artykule tylu nieprawdziwych
stwierdzeń, co dla rzetelnego dziennikarza stanowiłoby kompromitację.
Wyrażam nadzieję, na opublikowanie na łamach gazety mojego listu w całości, co będzie stanowiło wyraz uczciwości i rzetelności
dziennikarskiej w odróżnieniu od jej braku w przypadku ww. Pani Redaktor.

Z poważaniem

p.o. Kierownika
Katedry Neurologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr n. med. Michał Arkuszewski

Sprostowanie do artykułu w Gazecie Wyborczej Katowice
W nawiązaniu do artykułu „Uczelnia tylko dla potulnych”, autorstwa Judyty Watoły opublikowanego w Gazecie Wyborczej w Katowicach w dn. 26 kwietnia 2013 r. w wersji papierowej oraz kilka dni później na stronie internetowej, pomimo faktu, iż stałą praktyką redakcji Gazety Wyborczej jest nieprzestrzeganie przepisów Prawa prasowego i niepublikowanie sprostowań, działając w
oparciu o art. 31a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr. 5 poz. 24 z późn. zm.) wnoszę o opublikowanie sprostowania w następującym brzmieniu:
„W nawiązaniu do artykułu pt. „Uczelnia tylko dla potulnych”, autorstwa Judyty Watoły opublikowanego w Gazecie Wyborczej w
Katowicach z dn. 26 kwietnia 2013 r. w wersji papierowej oraz kilka dni później na stronie internetowej, w którym podano informacje w brzmieniu: „Klinika Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach od pół roku nie ma szefa.”; „Klinika Neurologii to kolejny przykład na psucie uczelni. Należy do najlepszych w SUM, przynajmniej pod względem liczby cenionych w świecie publikacji naukowych, ale władze uniwersytetu w imię zemsty pozwalają na marnowanie jej dorobku. Nie patrzą nawet na to,
że przy okazji się ośmieszają.”; „Podobnie jak innych oponentów spotkała go za to kara” oraz „Cała ta sprawa pokazuje żałosny
obraz stosunków, jakie panują dziś w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.” Uczelnia oświadcza, iż w/w informacje są nieprawdziwe i niezgodne ze stanem faktycznym. Przez cały okres, w tym czasie trwania postępowania konkursowego na funkcję kierownika Kliniki zapewniono kierowanie jednostką zgodnie ze Statutem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest na podstawie i w zgodzie z postanowieniami Statutu. Brak także jakichkolwiek dowodów, które wskazywałyby na „psucie Uczelni” lub „marnowanie dorobku” jednostki, a także wskazujących na „zemstę” władz Uniwersytetu czy też
panowanie w SUM „żałosnych stosunków”.
Uczelnia zdecydowała się na powyższy krok m.in. ze względu na pełen oburzenia list pracownika – dr n. med. Michała Arkuszewskiego, który poczuł się osobiście urażony treściami zawartymi w przedmiotowym artykule, wystosowany do Rektora po jego opublikowaniu.
Podkreślić należy, iż przed opublikowaniem artykułu autorka nie występowała w żadnej formie, pisemnie czy też telefonicznie do
Uczelni o przedstawienie stanowiska w sprawie, co dobitnie świadczy o naruszeniu przez autorkę po raz kolejny podstawowych
standardów dziennikarstwa tj. braku rzetelności i obiektywizmu przy opracowywaniu materiałów prasowych.
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Reasumując, wskazuję, iż w artykule podano nieprawdziwe informacje w brzmieniu:
I Podtytuł „Klinika Neurologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach od pół roku nie ma szefa.”
1. Wyjaśniam, iż prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala był zatrudniony na stanowisku Kierownika Kliniki do dnia 30 listopada
2012 r. w wyniku swojego uprzedniego wniosku o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Natomiast
obowiązki Kierownika Kliniki Neurologii od dnia 1 grudnia 2012 r. pełni dr n. med. Michał Arkuszewski. Z powyższego wynika, iż
nie było nawet jednego dnia w funkcjonowaniu Kliniki bez formalnego, personalnego i faktycznego nadzoru kierowniczego. Powierzenie obowiązków nastąpiło na podstawie i w zgodzie z zapisami Statutu Uczelni. Dodatkowo powyższe stwierdzenie
sugeruje brak dostatecznych kompetencji do sprawowania tej funkcji przez osobę, której powierzono pełnienie obowiązków, co
nie jest prawdą. Podkreślić należy, iż Pani Redaktor J. Watoła nie posiada merytorycznych podstaw do oceny tych kompetencji.
Wyrażanie przez nią osobistych opinii w tym względzie w żadnym razie nie można uznać za rzetelne relacjonowanie faktów zgodnie ze sztuką dziennikarską.
2. Przedstawiony w w/w podtytule okres jest również nieprawdziwy. Na chwilę publikacji niniejszego artykułu od momentu wygaśnięcia stosunku pracy prof. dr hab. n. med. G. Opali w Uczelni nie upłynęło jeszcze pół roku, a zaledwie 5 miesięcy.

II Zawarte w akapicie drugim artykułu treści w brzmieniu: „Klinika Neurologii to kolejny przykład na psucie uczelni. Należy do
najlepszych w SUM, przynajmniej pod względem liczby cenionych w świecie publikacji naukowych, ale władze uniwersytetu w
imię zemsty pozwalają na marnowanie jej dorobku. Nie patrzą nawet na to, że przy okazji się ośmieszają.” są nieprawdziwe i nie
mają pokrycia w faktach.
Pełniący obowiązki Kierownika Pan dr n. med. Michał Arkuszewski pod kierunkiem prof. G. Opali pracował od początku swojej
pracy zawodowej, tj. od 1998 roku. Od roku 2008 do grudnia 2012 r. pełnił on funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Neurologii i
Oddziału Udarowego, jak również okresowo zastępcy Kierownika Kliniki.

III Zawarte w akapicie drugim stwierdzenie: „ale władze uniwersytetu w imię zemsty pozwalają na marnowanie jej dorobku” w
zestawieniu ze stwierdzeniem w akapicie trzecim artykułu „Podobnie jak innych oponentów spotkała go za to kara” jest nieprawdziwe a dodatkowo sprzeczne z treściami zawartymi w akapicie czwartym i piątym artykułu. Dodatkowo wskazać należy, iż autorem uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP przepisów ustawy emerytalnej był ustawodawca tj.
Sejm i Senat a nie Uczelnia, stąd brak jakichkolwiek podstaw do obarczania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
odpowiedzialnością za wadliwe działanie organów państwa.

IV Za całkowicie nieprawdziwe uznać należy również zawarte w ostatnim akapicie stwierdzenie: „Cała ta sprawa pokazuje żałosny obraz stosunków, jakie panują dziś w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.”
Wskazane wyżej stwierdzenie stanowi li tylko negatywne odczucie autorki niebędącej pracownikiem uczelni. Ponadto nie jest
poparte żadnymi rzeczowymi argumentami i dokumentami. W żadnym razie do takiego stwierdzenia nie upoważnia opisywanie
jednostkowej sprawy w sposób subiektywny, w instytucji, która zatrudnia prawie 2,5 tys. pracowników, w tym ponad 1200 nauczycieli akademickich.
Wobec wskazanych wyżej faktów, informacje zawarte w artykule prasowym należy uznać za nieprawdziwe i godzące w dobre imię
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Władz Uczelni oraz jej pracowników. Tym samym autorka artykułu nie zachowała podstawowych zasad wynikających z art. 12. 1 ust 1 Prawa prasowego (Dz. U. nr. 5 poz. 24 z późn. zm.), zgodnie z którym
„dziennikarz jest obowiązany: zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”.
W świetle powyższego żądanie Uniwersytetu uznać należy za całkowicie uzasadnione. Sprostowanie winno ukazać się w terminie
i na zasadach przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt.1) i 2) ustawy Prawo prasowe.

Z poważaniem

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
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III Mistrzostwa Studentów i Pracowników SUM
W dniach 14-16 maja przy ulicy Kasztanowej już po raz trzeci odbyły się Międzywydziałowe Mistrzostwa Pracowników i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zmagania zawodników w siatkówce odbyły się 14 maja. Najlepszy okazał się zespół Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu , na drugim miejscu uplasowali się Studenci z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zmagania siatkarzy były poprzedzone zajęciami „Kręgosłup - klucz do zdrowia.”
16 maja odbyły się Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Walka o obronę zeszłorocznego mistrzostwa trwała od samego początku.
Jednak tym razem Shoho Khodarahmi uplasował się na srebrnej pozycji, złoto wywalczył Adrian Janiszewski , brązowy medal zdobył Karol Paszyłka. Wśród kobiet rywalizację wygrała Elżbieta Gradek, srebrny medal wywalczyła Joanna Grzeszkiewicz, brązowy
Patrycja Florek. Zawodnikom kibicowali zaproszeni goście, wśród nich Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik.

Spotkanie z Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
W dniu 25 kwietnia 2013 roku,
na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach,
odbyło się spotkanie studentów
kierunku analityka medyczna z
Panią dr n. med. Elżbietą Puacz
– Prezesem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Podczas wizyty na Wydziale, Pani
Prezes przedstawiła m.in. historię utworzenia, rolę oraz bieżące
zadania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz aktualne problemy diagnostów laboratoryjnych, związane
z pełnieniem przez nich obowiązków zawodowych.

Dr Elżbieta Puacz zwróciła uwagę
na istotną rolę studentów
w budowaniu rangi i prestiżu
zawodu diagnosty laboratoryjnego. Organizatorami spotkania,
które odbyło się w ramach zajęć
fakultatywnych pt.: „Rynek pracy
dla diagnosty laboratoryjnego”,
prowadzonych w Katedrze
i Zakładzie Chemii Klinicznej
i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydz i a ł u Fa r m a c e u t y c z n e g o
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej byli: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab.
n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan
WFzOML dr hab. n farm. Stanisław Boryczka oraz dr n. med.
Katarzyna Winsz-Szczotka.
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Konferencja Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych
W dniach 16-18 maja w Sandomierzu odbyło się posiedzenie
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
w którym udział wziął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki.
Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat budowy i finansowania
Centrum Symulacji Medycznych, Lekarskiego i Lekarsko –
Dentystycznego Egzaminu Końcowego dla absolwentów studiów w języku angielskim oraz uznawania kwalifikacji lekarzy
w krajach Unii Europejskiej.

Gala z okazji Święta Europy
20 maja 2013 r. w hotelu Arsenal Palace w
Chorzowie, podczas Gali z okazji Święta Europy, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz
certyfikatów Programu „Stawiamy na Jakość”.
Do grona najlepszych dołączyli nowi Laureaci,
którzy zostali wyróżnieni za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wśród gości uroczystej Gali zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w
Katowicach była Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk.

Mechanizmy starzenia
Cząsteczka-Człowiek-Społeczeństwo
23 kwietnia w Collegium Maius odbyło się zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński Seminarium
„Mechanizmy starzenia: Cząsteczka-CzłowiekSpołeczeństwo”. Spotkanie stanowiło rodzaj przeglądu potencjału polskich uczelni w zakresie szeroko
rozumianych badań nad procesami starzenia i współpracy z przemysłem w obszarze biomedycznym. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
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Obchody Święta Narodowego 3 Maja
JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki
uczestniczył w oficjalnych obchodach Święta Narodowego
3 Maja, które odbyły się w
Katowicach.

odegrano hymn państwowy
i wciągnięto na maszt flagę.
Wydarzenie uświetnił występ
orkiestry policyjnej, pokazy
służb mundurowych oraz defilada.

Obchody rozpoczęła uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca w oprawie
artystów Filharmonii Śląskiej.

W obchodach uczestniczyli:
marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, a także przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, wojsko, policja i służby
mundurowe.

Następnie uczestnicy uroczystości w uroczystym przemarszu udali się na plac Sejmu
Śląskiego, gdzie pod pomnikiem Wojciecha Korfantego

Kamień węgielny pod budowę budynku
dydaktycznego ASP
17 maja odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego
i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku
dydaktycznego ASP. Na placu budowy Nowej Akademii Sztuk
Pięknych zebrali się zaproszeni goście i cała społeczność akademicka. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

16 maja w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła
się Gala Regionalna Konkursu Studencki Nobel 2013,
w której uczestniczył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.
n. med. Jan Duława.
Studencki Nobel jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który
ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych uprzejmie
informuje, iż pojawiło się nowe Zarządzenie
Nr 54/2013 z dnia 26.04.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
sprawie: wprowadzenia w życie zasad udzielania i
rozliczania podróży służbowej w związku z czym
pojawiły się również nowe druki podróży służbowych. Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z powyższym Zarządzeniem uległ również zmianie termin składania wniosków na co najmniej 10 dni
roboczych przed planowaną datą wyjazdu.

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

