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8 czerwca 2013 r. o godz.
10.00 w Auli A-3 im. Prof.
W. Zahorskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach odbyła się
uroczystość pożegnania 27
zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby
nauki. Był to już X uroczysty
pochówek Darczyńców. Jest
on częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego
Memoriałem im. o. Profesora
Józefa Marii Bocheńskiego zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by
jego ciało zostało przekazane
na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.
Podobnie, jak w latach ubiegłych w uroczystości uczestniczyli krewni Darczyńców,
studenci,
lekarze
i pracownicy naukowi.

"Bez zrozumienia ze strony waszych bliskich nie byłoby tego
programu, nie byłoby dobrze
wykształconych lekarzy. To dla
nas szczególna uroczystość" zwrócił się do rodzin Darczyńców
dr hab. Grzegorz Bajor, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii
Prawidłowej SUM.
"Wasi bliscy pokazali, że ciało
nawet po śmierci może być

wspaniałym darem. Dziękujemy za ten dar, za humanizm,
jaki wykazali przekazując swe
ciała na rzecz nauki" – podkreśliła Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik
Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy
Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Program Świadomej Donacji
Zwłok został opracowany
i jest prowadzony przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytet u
M e d y c z n e g o
w Katowicach. Pierwszy pochówek szczątków osób, które swoje ciała po śmierci postanowiły oddać nauce odbył
się w 2004 r. Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech,
w tym miejscu śmierć cieszy
się, że pomaga życiu”
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4 miejsce SUM
w naukowym rankingu
uczelni medycznych

Tygodnik Polityka opublikował "Naukowy ranking polskich
uczelni" porównujący je pod względem jakości uprawianej w
nich nauki. W rankingu oceniono 86 uczelni. Śląski Uniwersytet Medyczny zajął 4. miejsce wśród uczelni medycznych
i 19. w ogólnym rankingu uczelni wyższych.
Jak opisują jego twórcy „Jest to ranking czysto naukowy,
który może stanowić dobre uzupełnienie funkcjonujących w
Polsce dorocznych rankingów szkół wyższych.”
Prezentowane opracowanie stanowi pierwszy kompletny
ranking naukowy uczelni akademickich w Polsce. Jednocześnie jest ono podsumowaniem indeksowanych osiągnięć
naukowych polskich uczelni do roku 2012.

„Pojęcia działalności naukowej oraz wyników tejże są bardzo
obszerne i trzeba się zdecydować na wybór jakiejś metodologii sporządzania rankingu. Najwłaściwsze wydało nam się
oparcie na mierzalnych parametrach naukometrycznych używanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy
ocenie parametrycznej jednostek naukowych uczelni wyższych i instytutów PAN oraz przez Narodowe Centrum Nauki i
Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie badań w dyscyplinach nauk podstawowych i stosowanych. Wymaga się tam podawania liczby publikacji w międzynarodowym obiegu oraz ich cytowań. Karierę
robią pojęcia tzw. listy filadelfijskiej oraz indeksu Hirscha” .
(źródło: Polityka)
Pełny ranking naukowy uczelni:

Stypendium Naukowej Fundacji
Polpharmy dla doktoranta SUM
Doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego -Dariusz
Suchy został laureatem IV edycji konkursu o stypendium
doktoranckie Naukowej Fundacji Polpharmy. Mgr Dariusz
Suchy jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM i słuchaczem
studiów doktoranckich WFzOML. Realizuje doktorat
w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof.
dr hab. n. med. Bogusław Okopień.
Ogółem w IV edycji konkursu wzięło udział osiem Uniwersytetów Medycznych, które w sumie złożyły 17 wniosków
o stypendium.
Członkowie Rady Naukowej i Honorowej Rady Naukowej
Fundacji Polpharmy na wspólnym posiedzeniu 5 marca
zapoznali się z wnioskami i ich oceną i na tej podstawie
ułożyli ich listę rankingową.
Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy zdecydował, że stypendia w tej edycji konkursu otrzymają studentki i studenci
zajmujący 10 pierwszych miejsc na liście.
Pełna lista laureatów:
h t t p: //www. po l ph a rm a . pl /pl /fu n da c j a /pr o gr a m stypendialny/iv-edycja-konkursu/

http://www.polityka.pl/nauka/1543843,1,naukowy-rankinguczelni-polityki-warszawski-przed-jagiellonskim.read

Nagroda Rzetelni w Ochronie
Zdrowia dla SPSKM w Katowicach
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego Katowicach otrzymał prestiżowe wyróżnienie o
randze europejskiej - Europejski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Statuetkę oraz
certyfikat odebrał Dyrektor
Szpitala dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela podczas
Wielkiej Gali kończącej edycję
programu „RZETELNI 2013”,
która odbyła się 22 czerwca w
Warszawie. Jedynie cztery szpitale w Polsce otrzymały takie
certyfikaty.
Indywidualne nagrody oraz certyfikaty '' Rzetelny Menadżer''
otrzymali Dyrektor dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela oraz
Z-ca Dyrektora mgr Ewa Mołek.
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Prof. Andrzej Więcek prezydentem- elektem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry
i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, został wybrany prezydentem-elektem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Prof. Więcek do tej
pory był sekretarzem i skarbnikiem towarzystwa.

Złoty Medal im. Libensky’ego
dla Prof. Michała Tendery
.

Najważniejsze osiągniecia
naukowe: badania nad rolą
nerki jako narządu wewnątrzwydzielniczego, wpływ immersji
wodnej na wydzielanie hormonów regulujących gospodarkę
wodno-elektrolitową u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
lub niewydolnością nerek,
ocena zaburzeń hormonalnych
u chorych z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek oraz
po transplantacji nerki, wykazanie znaczącej roli tkanki
tłuszczowej w patogenezie
nadciśnienia tętniczego i chorób nerek (u chorych dializowanych oraz po transplantacji
nerki), badania nad programo-

waniem płodowym – wpływ
czynników zewnętrznych na
rozwój nerki szczura.
Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.
Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw
naukowych, były prorektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Autor lub współautor ponad
600 publikacji naukowych i
licznych rozdziałów w podręcznikach. Współredaktor ponad
20 podręczników w dziedzinie
nefrologii i hipertensjologii.

Prof. Tendera członkiem
rzeczywistym PAU
W dniu 22 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie wybrało Prof. Michała Tenderę, kierownika III Katedry Kardiologii SUM w Katowicach, na
członka rzeczywistego (czynnego) tej najstarszej w Polsce korporacji naukowej. Spośród pracowników Uczelni, członkiem rzeczywistym PAU jest Prof. Franciszek Kokot, a członkami korespondentami są Prof. Andrzej Więcek i Prof. Marian Zembala.

W dniu 4 maja br. Prof. Michał Tendera, kierownik III
Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM, otrzymał Złoty Medal im. Libensky’ego, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez
Czeskie Towarzystwo Kardiologiczne. Prof. Tendera jest
drugim zagranicznym laureatem tego wyróżnienia.
W roku ubiegłym Złoty Medal im. Libensky’ego otrzymał
Prof. Eugene Braunwald z Bostonu, jeden z twórców
współczesnej kardiologii.

Polska Akademia Umiejętności jest organizacją naukową o 140letniej historii. Powołana dekretem cesarza Franciszka Józefa w
roku 1872, rozpoczęła swoją aktywność podczas posiedzenia
odbytego w dniu 3 maja 1873 r. Jej działalność została zawieszona przez komunistyczne władze PRL w roku 1952 i restytuowana
przez władze Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1989. Ta niezwykle
prestiżowa organizacja naukowa ma ograniczoną statutowo liczbę członków. Jej członkostwo jest wyrazem przynależności do
polskiej elity naukowej.
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Prof. Jerzy Sikora redaktorem naczelnym
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora, kierownik Katedry i Kliniki Perinatologii i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, został
redaktorem naczelnym pisma „Ginekologia
po Dyplomie”. „Przyjęcie zaproszenia do
pracy w tak prestiżowym wydawnictwie od
początku jego istnienia związanym z prof.
Romualdem Dębskim jest dla mnie jednocześnie nobilitacją i ogromnym wyzwaniem. Dołożę wszelkich starań, aby co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom
merytoryczny czasopisma oraz, co uważam
za szczególnie ważne, zachować wysoki
poziom kolejnych edycji kongresów Akademii po Dyplomie. Nasza oferta w zakresie
działań edukacyjnych będzie się poszerzać” - napisał w słowie wstępnym prof.
Sikora.

Nowi członkowie PAN
Polska Akademia Nauk, na 123. Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 23 maja br.
Wybrała nowych członków PAN. Na
członków-korespondentów PAN zostali
wybrani dwaj profesorowie Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego: Prof. Michał
Tendera, kierownik III Katedry i Kliniki
Kardiologii SUM w Katowicach oraz Prof.
Andrzej Więcek, kierownik Katedry
i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM w Katowicach.
Prócz Prof. Franciszka Kokota, wieloletniego członka rzeczywistego PAN, Prof.
Tendera i Prof. Więcek są jedynymi
członkami Polskiej Akademii Nauk reprezentującymi Śląski Uniwersytet Medyczny.

XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna
7-8 czerwca 2013 r. w Zabrzu odbywała się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna. Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób
serca, płuc i naczyń. W konferencjiorganizowanej przez Śląskie Centrum
Chorób Serca - wzięli udział wybitni
specjaliści m. in. z Chin, USA, Niemiec,
Hi s z pan ii i Wi el k ie j Br y ta ni i.
W programie konferencji przewidziane
były sesje dla kardiologów, internistów,
lekarzy rodzinnych, kardiochirurgów,
anestezjologów i rezydentów oraz studentów i personelu medycznego.
W czasie sesji dydaktycznych oraz naukowych prezentowany był aktualny
stan wiedzy z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i anestezjologii. Konferencja zgromadziła ok. 3000 lekarzy, stu-

dentów i pielęgniarek.
W uroczystości otwarcia konferencji
uczestniczyli m. in. : JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. n. med. Damian Czyżewski, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym SUM prof. dr
hab. n. med. Maciej Misiołek.
W ramach XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej
oraz XIV Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej odbyła się również VIII Międzynarodowa Studencka Konferencja
Kardiologiczna organizowana przez
Studenckie Koło Naukowe działające
przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym
Kardiologii i Studenckie Towarzystwo

Francuskie sztuczne serce zabije w Zabrzu
Śląskie Centrum Chorób Serca
jest jedną z czterech placówek
na świecie, które zostały wytypowane do przeprowadzenia operacji wszczepienia najnowszego
sztucznego serca.
–
poinformowała o tym w połowie
maja firma Carmat, która pracuje nad sztucznym sercem. Poza
Zabrzem
wybrano

szpitale w Brukseli, Lublanie w
Słowenii i Rijadzie w Arabii Saudyjskiej
Centra te – wyjaśnia Carmat w
komunikacie – mają wielu pacjentów oraz wielkie doświadczenia w
próbach klinicznych poprzedzających komercjalizację innowacyjnych urządzeń medycznych.
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Pierwsze zdjęcia nowego kampusu WFzOML w Sosnowcu
Uroczyste otwarcie zaplanowane
jest na 15 października 2013 r.

Dobiega końca budowa nowego
kampusu Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu. Trwają ostatnie prace i wyposażanie obiektu.

Nowy obiekt i budynek sali audytoryjnej jest połączony przewiązkami między sobą oraz z już istniejącym obiektem przy ul. Jedności 8.
Wkład finansowy został pozyskany z Ministerstwa Zdrowia,
Urzędu Marszałkowskiego
oraz miasta Sosnowiec. m.in.
dzięki staraniom ówczesnej
Dziekan WFzOML, a obecnej
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystynie Olczyk.

Obiekt obejmować będzie sześciopiętrowy budynek główny o powierzchni
4600 m kw. oraz dwukondygnacyjną
salę audytoryjną o powierzchni 600
m kw., w której pomieści się około 300
osób.

W nowo budowanym obiekcie znajdą się pomieszczenia
Katedr i Zakładów przeniesionych z ul. Narcyzów 1
w Sosnowcu oraz Katedra
i Zakład Immunologii
i Serologii, obecnie zlokalizowana w Katowicach.

Zakończenie inwestycji
poprawi warunki pracy,
pozwoli zwiększyć potencjał
naukowy jak i dydaktyczny
pracowników Wydziału
Farmaceutycznego .
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Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku
15 czerwca 2013 roku studenci Uniwersytetu Pierwszego
Wieku uroczyście zakończyli rok akademicki.
Studenci wysłuchali wykładu Prodziekan ds. Studentów
WNoZ dr hab. n. med. Grażyny Markiewicz-Łoskot „Co zrobić, żeby mieć zdrowe serce”, a następnie odebrali indeksy, pamiątkowe dyplomy i upominki.
Na zajęciach prowadzonych od października 2012 r. młodzi ludzie dowiedzieli się jak pomóc niepełnosprawnemu
koledze, poznali różnice pomiędzy płcią, nauczyli się udzielania pierwszej pomocy i poznali zasady prawidłowego
odżywiania.

Sukces studentów I roku Wydziału
Lekarskiego w Katowicach

Reprezentacja studentów I roku
Wydziału Lekarskiego
w Katowicach w składzie:
Wilk Mateusz, Błaszczyk Łuk asz, Haber ka Macie j
i Wieczorek Karolina zdobyła II
miejsce w klasyfikacji zespołowej w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy Anatomicznej „SCAPULA
AUREA”. W klasyfikacji indywidualnej II miejsce zajął Wilk
Mateusz. W tym roku organizatorem konkursu odbywającego
się w dniach 23-25.05.2013
była Katedra Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku. Po dłuższej
przerwie w konkursie brała
również udział reprezentacja
studentów anglojęzycznych
w składzie: Debowicz Michael,
Hygen David, Araujo Nuno
Henrique Maia i Halabi Amir.
Opiekunami zespołów byli
pracownicy Katedry i Zakładu
An at omii Pr awi dł o we j
w Katowicach - Ligocie:
Dr hab. n. med Grzegorz Bajor,
dr n. med. Sham Cader i mgr
Aneta Piwowarczyk-Nowak.

Reprezentanci SUM Mistrzami Śląska
w Żeglarstwie!

27.05.2013 na zalewie w Rybniku odbyły się regaty Akademickich Mistrzostw Śląska w Żeglarstwie, na których nasi
re pre zen tanc i
o dnie śli
ogromny
sukces!
W zmaganiach uczestniczyło 12 załóg reprezentujących 5
śląskich uczelni.
Załoga SUM1: Maciej Kijas (sternik), Patrycja Pokora, Piotr
Mośny - 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej AMS
W klasyfikacji drużynowej także nasza uczelnia była najlepsza!
Załoga SUM2: Gniewomir Ćwiertnia (sternik), Katarzyna
Major, Emanuel Kolanko
Załoga SUM3: Dawid Adamczyk (sternik), Kamil Ledwoń,
Szymon Kołodziejczyk

.
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Nowoczesny spektroskop dla Wydziału
Farmaceutycznego
Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej wzbogaciła się o wysokiej klasy spektroskop magnetycznego rezonansu jądrowego – Bruker 600 MHz. Środki finansowe w wysokości 4,5 mln zł
uzyskano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej w
zakresie zakupu aparatury naukowej stanowiącą dużą infrastrukturę badawczą. Inwestycja ta będzie służyła całemu środowisku naukowemu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i przyczyni się do podniesienia poziomu prac badawczych.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest jedną z najczęściej
stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii organicznej i medycynie.

Nasza rodzina nie jest SaMa –spotkanie chorych na SM
Z okazji Światowego Dnia SM w dniu 2 czerwca 2013 r.
SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im.
prof. L. Gieca zorganizowało wydarzenie medyczne,
które poza bezpłatnymi konsultacjami medycznymi
(specjalisty neurologa i pielęgniarki oddziału neurologii
Górnośląskiego Centrum Medycznego w KatowicachOchojcu dla pacjentów chorych na SM i ich rodzin) pozwoliło choć na chwilę zapomnieć o trudach zmagania
się z chorobą.
Impreza odbyła się na terenie podzamcza Zamku Królewskiego w Będzinie. Pokazy w wykonaniu członków
Bractwa Rycerskiego, średniowieczne konkurencje
i zabawy – to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowano
dla uczestników wydarzenia. W imprezie wzięło udział
ponad 150 osób.

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą przyczyną
niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje ok.
60 tys. osób z tą chorobą, w tym na terenie województwa śląskiego około 5 tysięcy. Choroba najczęściej rozpoczyna się pomiędzy 20 a 40 rokiem życia,
a więc w okresie nauki lub rozpoczęcia pracy, jak
również planowania życia rodzinnego. Początek choroby może być skryty, poza tym często pierwsze objawy dotyczą zaburzeń widzenia co kieruje uwagę pacjenta na przyczyny inne niż choroba układu nerwowego. Pierwsze objawy zazwyczaj ulegają całkowitemu wycofaniu się i może upłynąć kilka miesięcy lub
lat do kolejnego pogorszenia stanu klinicznego.
Chory zmaga się nie tylko z własną niesprawnością
ale też musi stawić czoła licznym wyzwaniom, w tym
związanym z rodzicielstwem. Oswojenie się dziecka z
niesprawnością matki czy ojca, właściwe rozumienie
choroby oraz jej postępu jest trudnym procesem
wymagającym zaangażowania obu stron.
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Wyjątkowy Dzień Dziecka w Szpitalu przy Ceglanej
W zorganizowaniu niespodzianki dla najmłodszych pacjentów szpitala pomogli zawodnicy Piasta Gliwice oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego.
Na Oddziale Okulistyki Dziecięcej rozegrano po raz pierwszy wyjątkowy mecz: drużyna Ceglanej kontra Piast Gliwice!
Piłkarzy Piasta Gliwice dopingował „Piastuś” – maskotka drużyny. Dla zawodników to wyjątkowe chwile. Przygotowali specjalny
quiz wiedzy o piłce nożnej dla dzieci i ogromna wiedza małych pacjentów nas zaskoczyła – mówi Przemysław Plisz, rzecznik prasowy
Piasta Gliwice.
Szpital Kliniczny przy Ceglanej otrzymał pamiątkową koszulkę Piasta z numerem 11. Dla wszystkich dzieci zawodnicy przygotowali też
upominki i klubowe gadżety.
Taka akcja doskonale wpisuje się w nasze założenie, które
jest bardzo proste: dziecko nie musi kojarzyć szpitala wyłącznie z negatywnymi przeżyciami. Może się tu uśmiechać,
bawić i dochodzić do zdrowia w przyjaznej atmosferze. To
ułatwia przeprowadzenie całego procesu leczenia– podkreśliła dr hab. n.med. Erita Filipek, okulistka.
O maluchach w szpitalnym ambulatorium pamiętał najsympatyczniejszy osioł na świecie czyli USiołek – maskotka Uniwersytetu Śląskiego. Z okazji Dnia Dziecka przybył do szpitala wraz ze studentami Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
którzy w kolorowym kąciku zabaw przygotowali dla małych
pacjentów specjalne gry i zabawy m.in. z wykorzystaniem
ogromnych balonów.

Wyjść poza horyzont
Z okazji Dnia Dziecka studenci fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM przygotowali niezwykły prezent dla dzieci
z katowickich szkół. 29 maja na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 67 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach odbyła się II Integracyjna Impreza Sportowo-Rekreacyjna
„Wyjść poza horyzont”.
Kierując się hasłem ‘integracja poprzez
zabawę’ i wspominając wspaniałą atmosferę oraz zadowolenie dzieci, jakie towa-

rzyszyły I edycji imprezy, studenci postanowili ponownie sprawić radość
najmłodszym.
Celem spotkania była przede wszystkim integracja dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, popularyzacja
sportu i zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu z pociechami
w sposób aktywny. Główną część imprezy stanowiły konkurencje sportoworekreacyjne dla dzieci szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi.
Równolegle do zawodów, studenci
WNoZ umilali czas pozostałym dzieciom, tak aby każde z nich mogło poczuć pozytywną atmosferę i bawić się
razem z resztą. Imprezę zakończyło
rozdanie pamiątkowych dyplomów
oraz nagród. Honorowy patronat nad
imprezą objął JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
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Mecz Senat kontra Senat
14 czerwca na stadionie Ruchu przy Cichej w Chorzowie
drużyna polskich senatorów zmierzyła się w charytatywnym
meczu z przedstawicielami senatów szkół wyższych. SUM
reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n med. Jan
Duława.
Środki zebrane podczas meczu - z kwesty oraz sprzedaży
cegiełek - zostaną przekazane na rzecz Śląskiego Funduszu
Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Inicjatorem
pierwszego meczu charytatywnego w 2008 r. była senator
Krystyna Bochenek, która zginęła 10 kwietnia 2010 r. w
katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Zebrane wówczas środki przekazano na pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu oraz na budowę kliniki przy Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Źródło: UM Chorzów

Drużyna Senatu RP pokonała reprezentację senatów szkół
wyższych 5:1 w charytatywnym meczu na stadionie Ruchu
Chorzów 14 czerwca 2013 r.

Diagnostyka laboratoryjna seniorów
Dnia 11 czerwca bieżącego roku studenci kierunku analityka
medyczna zrzeszeni w organizacji studenckiej Śląska Medycyna
Laboratoryjna spotkali się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta jest
przeznaczona dla osób w podeszłym wieku wymagających całodobowej opieki, studenci wygłosili wykład pt.: „Diagnostyka
laboratoryjna seniorów”. Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Dyskusja dotyczyła potrzeby systematycznego
wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych oraz prawidłowego pobrania materiału. Seniorzy zwrócili się do studentów
z prośbą o kolejne spotkanie.

Festyn rodzinny dla Filipka
25 maja 2013 r. studentki III roku dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM,
wzięły udział w Festynie rodzinnym
w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu, podczas
którego zbierane były pieniądze na leczenie Filipka, u którego stwierdzono groźny
nowotwór złośliwy zwany nerwiakiem
płodowym. Studentki udzielały porad
dietetycznych dla rodziców i dzieci, wykonywały pomiary ciśnienia.
W ramach pomocy dla Filipka Zakład
Żywienia WZP zorganizował Konkurs plakatowy pt. „Zdrowe odżywianie”. Najlepsze prace zostały nagrodzone i poddane
licytacji, pieniądze z licytacji przekazano
na rzecz pomocy dla Filipka.

Str. 10

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia
10 czerwca JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie
Zdrowia, które dotyczyło bieżącej sytuacji szpitali klinicznych oraz planowanych zmian legislacyjnych w obszarze
funkcjonowania tych podmiotów.

Honorowe odznaki „Za zasługi dla
ochrony zdrowia”
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Seminarium bolońskie dla
prorektorów ds. kształcenia
20 czerwca 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium bolońskie dla prorektorów ds. kształcenia pt.
„Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez
całe życie”. W otwarciu uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu
Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W seminarium udział wzięła Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
Seminarium podzielone zostało na trzy sesje:
„Uczenie się przez całe życie w strategii uczelni – nowe szanse i wyzwania dla polskich szkół wyższych”;
„Krajowe Ramy Kwalifikacji – zmiana sposobu kształcenia”;
„Benchmarking procesów wdrażania KRK w polskich uczelniach”.
Wydarzenie organizowane zostało przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji.

XVII uroczysty koncert akademicki
z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n. med. Barbara BłońskaFajfrowska, kierownik Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk
Biomedycznych oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski,
kierownik Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii Lekarskiej otrzymali odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Uroczysta
Gala połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego,
pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się w
dniu 27 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia
w Warszawie.

Śląski Klub Profesorski
7 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej miało miejsce ostatnie przed wakacjami spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego.
Spotkanie odbywało się w ramach obchodów jubileuszu 45lecia Uniwersytetu Śląskiego a towarzyszył mu wernisaż
wystawy malarskiej „45 obrazów na 45-lecie” oraz koncert
zespołu muzycznego z regionu żywieckiego. Udział w spotkaniu wziął m.in. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med.
Jan Duława.

Foto: Biuro Prasowe UŚ

8 czerwca 2013 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się XVII
uroczysty koncert z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego, w
którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n.
med. Jan Duława
Koncert „Muzyka filmowa Wojciecha Kilara” został poprzedzony wykładem prof. dr. hab. Franciszka Ziejki pt.
„Uniwersytet i świat wartości” oraz wręczeniem Medalu Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi Lotharowi Pikulikowi z Uniwersytetu w Trewirze.
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Rola geriatrii i gerontologii w systemie opieki zdrowotnej na tle
aktualnej sytuacji demograficznej

Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki

„Rola geriatrii i gerontologii w systemie opieki zdrowotnej na tle aktualnej sytuacji demograficznej" to
temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup. W konferencji wziął
udział m.in. wojewoda opolski Ryszard Wilczyński oraz dr hab. n.
med. Jan Szewieczek, kierownik
Kliniki Geriatrii SUM. Patronat nad
konferencją objęli: JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Uniwersytet Opolski
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Proces starzenia w Europie, nazywany „siwieniem kontynentu", odznacza się dużą dynamiką, również w
skali świata. Wywołuje to coraz
większe implikacje niemal we
wszystkich dziedzinach życia społeczeństw europejskich. Prognozuje
się, że w latach 2005-2050, czyli w
ciągu 45 lat, liczba osób po 80. roku
życia wzrośnie w Europie o 180%.
Zaproszeni paneliści szczegółowo
odnieśli się do tematu omawiając
sytuację demograficzną Opolszczyzny na tle Polski i świata, stan opieki
geriatrycznej w Polsce oraz wyzwania jakie stoją przed służbą zdrowia
w obliczu starzenia się społeczeństwa.
Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki

Zakład Polityki Zdrowotnej SUM na międzynarodowej konferencji
zdrowia publicznego w Koszycach.
stanowi zjawisko szybkiego starzenia się
społeczeństw. Na problem ten zwrócił
uwagę m.in. prof. Walter Ricciardi, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa
Zdrowia Publicznego, zachęcając uczestników do odejścia od szablonowego sposobu myślenia o zdrowiu publicznym
i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
nadążających za szybkimi zmianami cywilizacyjnymi.

W jaki sposób sprawić by wydłużające się
średnie trwanie życia szło w parze z utrzymaniem jego wysokiej jakości? Nad tym
pytaniem debatowano podczas konferencji
Adding Years to Life and Life to Years, która odbyła sie 9 i 10 maja 2013 w Koszycach (Słowacja). W spotkaniu wzięło udział
116 uczestników z 11 krajów, wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni
medycznych i instytutów badawczych, stowarzyszeń działających w obszarze zdrowia
publicznego, przedstawiciele placówek
ochrony zdrowia oraz organizacji pacjentów. Uczestnicy konferencji wielokrotnie
podkreślali konieczność ściślejszej współpracy w gronie państw europejskich, które
pomimo znacznych różnic społecznych,
ekonomicznych i zdrowotnych obecnie
stają przed tym samym wyzwaniem, jakie

Program konferencji obejmował 14 sesji i
warsztatów poświęconych takim zagadnieniom jak aktywne starzenie się, zdrowie publiczne dzieci i młodzieży, epidemiologia zdrowia publicznego, siedliskowa promocja zdrowia, nierówności społeczne i zdrowie grup marginalizowanych,
choroby przewlekłe i ich wpływ na jakość
życia, nowe wyzwania w obszarze zdrowia
publicznego w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
Istotny wkład w przebieg konferencji
mieli również pracownicy działającego w
ramach Wydziału Zdrowia Publicznego
SUM Zakładu Polityki Zdrowotnej – dr
Piotr Romaniuk i dr Krzysztof Kaczmarek,
którzy uczestniczyli w pracach komitetu
naukowego i komitetu organizacyjnego
konferencji, a także współprowadzili 4
sesje tematyczne.

Konferencja stanowiła pierwsze tego
typu spotkanie przygotowane w ramach
współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jej głównymi organizatorami były
Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (SAVEZ), Uniwersytet P.J. Safarika
w Koszycach oraz słowackie Biuro Krajowe WHO. W ramach szerokiego partnerstwa w obrębie państw V4 do współpracy
zaproszono także Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Spotkanie
współfinansowane było ze środków grantu Funduszu Wyszehradzkiego w ramach
projektu Adding Years to Life and Life to
Years, w którym z ramienia Śląskiego
Uniwersytet Medycznego uczestniczył
Zakład Polityki Zdrowotnej.
/Przygotował: Dr Krzysztof Kaczmarek/
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XIV Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Inżynieria
Stomatologiczna – Biomateriały”
21 – 22 czerwca 2013r.w
Ustroniu odbyła się konferencja „Inżynieria Stomatologiczna– Biomateriały” pod Honorowym Patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz JM
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk
Humanistycznych im. prof.
Meissnera w Ustroniu dr hab.
n. med., dr n. tech. Rajmunda
Orlickiego, prof. nadzw. WSIDiNH.

Tematyka konferencji w szczególności dotyczyła diagnostyki
i terapii fotodynamicznej, magnetoterapii i magnetostymulacji, materiałów i sposobów
stosowanych do stabilizowania
konstrukcji implantologicznych
oraz zastosowania nanotechnologii i nanomateriałów w
medycynie stomatologicznej.
W ramach sesji młodych pracowników nauki przedstawiono także szereg ciekawych
referatów o tematyce wolnej.

Finał XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Po raz pierwszy od 25 lat
Katowice gościły elitę
młodych przyrodników,
biorących udział w finale
XXVIII Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej. W uroczystym otwarciu Olimpiady,
które odbyło się 7 czerwca w Wyższej Szkole
Technicznej w Katowicach, uczestniczyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krysty-

Otwarcie Sali Koncertowej w Sosnowcu

Źródło: UM Sosnowiec

Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk wzięła udział w uroczystym otwarciu
Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych im. Jana
Kiepury w Sosnowcu. Uroczysta inauguracja działalności
Sali Koncertowej odbyła się 3 czerwca przy szczelnie wypełnionej widowni.

Telewizja regionalna w erze cyfryzacji
jako fundament społeczeństwa
informacyjnego—konferencja
20 czerwca w czwartek, w Centrum Informacji Naukowej i
Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja Telewizji Polskiej, pod tytułem „Telewizja regionalna w
erze cyfryzacji jako fundament społeczeństwa informacyjnego”. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele
władz śląskich uczelni, Katowic oraz regionu, a także środowisk nauki i kultury. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW
SPAM jaki jest, każdy widzi …
informacje. Najczęściej dla zmylenia
użytkownika są one w sprytny sposób przygotowywane tak, by dać
odbiorcy pełne poczucie bezpieczeństwa wskazując, że wszystko co
musi podać jest tak naprawdę w
trosce o jego dobro a tym, który
rzekomo tych danych potrzebuje
jest np. Administrator systemu pocztowego.

Nawiedzająca od czasu do czasu nasze skrzynki pocztowe niechciana
kores pon dencja m arketingo wa
(spam) jest od wielu lat nieodzowną
częścią elektronicznej rzeczywistości.
Świat reklamy chętnie korzysta z takich form promocji, ponieważ jest to
najtańsza forma dystrybucji informacji
i wbrew pozorom naprawdę skuteczna. W zależności od naszego temperamentu albo przechodzimy obok tego
tematu bez zmiany poziomu ciśnienia
tętniczego albo też dajemy upust naszemu niezadowoleniu komentując
pod nosem nadesłane treści. Niejednokrotnie też poczujemy rozbawienie
dowiadując się o wielomilionowym
spadku, jaki pozostawił nam krewny z
Arabii Saudyjskiej. Bywają jednak i
takie maile, które niosą za sobą realne niebezpieczeństwo – są to treści,
próbujące wyłudzić od nas przeróżne

O ile większość użytkowników poczty
jest dziś wyczulona w kwestii udostępniania loginów, pinów i innych
haseł do kont bankowych, o tyle
nadal podatni jesteśmy na sugestie
dotyczące podania w spreparowanym elektronicznym formularzu
loginu i hasła do swojego konta
pocztowego lub komputera na którym pracujemy. W końcu prosi nas o
to Administrator poczty. To proste
oszustwo może prowadzić do nieoczekiwanych i przykrych konsekwencji ponieważ przekazane informacje
mogą posłużyć przestępcy do pozyskania dalszych haseł stosowanych
przez nas na różnych stronach internetowych. Odbywa się to oczywiście
poprzez prostą funkcjonalność takich stron polegającą na przypominaniu haseł poprzez ponowne ich
przesłanie na nasz osobisty mail,
który przecież przestał już być osobistym.

Również elektroniczne systemy płatności takie jak PayPal, DotPay, AllPay itp., które powiązane są z naszymi kontami pocztowymi stanowić
będą łatwy łup dla przestępcy.
Jak zatem ustrzec się przed tak
sprytnymi oszustwami? Jest na to
jeden sposób – nigdy i nikomu nie
należy udostępniać haseł do swoich
skrzynek pocztowych. A jak zareagować gdy zapyta o nie administrator
poczty? Na to jest jeszcze prostsza
odpowiedź – PRAWDZIWY Administrator NIGDY nie będzie o nie pytał.
Każdy taki mail należy pozostawić
bez odpowiedzi a o zdarzeniu powiadomić Centrum Informatyki przesyłając kopię fałszywego maila na
adres c3i@sum.edu.pl
Porada wakacyjna: jeżeli nie planują
Państwo korzystania z poczty w
trakcie swojego urlopu warto powiadomić o tym znajomych, którzy będą
w tym czasie nieświadomie przesyłać do Państwa korespondencję.
System pocztowy naszej Uczelni
posiada możliwość automatycznego
powiadamiania o nieobecnościach.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Intranecie SUM, klikając TUTAJ

Kolejny numer Newslettera Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ukaże się po wakacjach.
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

