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Szanowni Państwo,
w tym roku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach obchodzi
70-lecie swojego istnienia. To ważne święto dla społeczności akademickiej, które jest posumowaniem pewnego etapu rozwoju naszej Alma
Mater.
Sukces Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jego dynamiczny rozwój
i dzisiejsza pozycja na mapie polskiej medycyny jest sukcesem ludzi, którzy go tworzyli. Na przestrzeni lat takich osób — mistrzów i nauczycieli
dla kolejnych pokoleń — było i jest bardzo wielu.
70-lecie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to doskonała
okazja, by podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie i rozwój Uniwersytetu za sumienną i pełną oddania pracę.
Życzę wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom dalszych
sukcesów naukowych i dydaktycznych oraz zapraszam do wspólnego
świętowania.
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

KALENDARIUM OBCHODÓW
 16-20 kwietnia 2018 r. — Organizacja „Dni otwartych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 23 kwietnia 2018 r. — SUM-owe zawody sportowe
To doskonała okazja do oficjalnego otwarcia pierwszego boiska wielofunkcyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach przy ul. Medyków. Budowa boiska została dofinansowana ze środków Miasta Katowice.

 maj 2018 r. — Udział w Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek
 25 maja 2018 r.— Piknik Uczelniany na terenie najstarszego kampusu Uczelni w Zabrzu-Rokitnicy.
 26 maja 2018 — odnowienie dyplomów lekarza sprzed 50 lat.
 5 października 2018 r. — Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego
W tym samym dniu w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbędzie się
Koncert z okazji 70-lecia Uczelni.

Zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami i zdjęciami z życia Uczelni.
Więcej informacji na stronie Jubileuszu www.70lat.sum.edu.pl
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JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki laureatem
„Zabrzańskiej Ateny”
24 lutego 2018 r. w Zabrzu odbyła się uroczysta gala, podczas
której wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze
„Zabrzańskie Ateny”.
Nagrodę w dziedzinie „Medycyna i Nauka” otrzymał JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Nagroda stanowi uhonorowanie bogatego dorobku naukowego
JM Rektora oraz aktywności społecznej na rzecz dobra publicznego.
Jest także podkreśleniem wyjątkowego znaczenia funkcjonującego w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym, który przyczynia się do tworzenia w mieście
prężnie funkcjonującego ośrodka akademickiego.
Wyróżnienie „Zabrzańska Atena” powstało, aby nagradzać osoby, które kierując się wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem
osiągają wspaniałe sukcesy rozsławiające dobre imię Zabrza w kraju i na świecie. Dotychczas wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.
prof. Marian Zembala — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej
i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca; prof. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla czy prof. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej.
Zdjęcie: UM Zabrze

Profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Liście
Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie
Już po raz piętnasty „Puls Medycyny” ogłosił „Listę Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”.
W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch profesorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Marian
Zembala — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz prof. dr hab. n.
med. Michał Tendera z Kliniki
Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach posadowionej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Na liście znaleźli się także:



JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki;



Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM posadowionej
w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.;



Prof. Mariusz Gąsior kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu;



Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM posadowionej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu;



Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka;



Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zastępca Dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof.
K. Gibińskiego SUM w Katowicach;



Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM;



Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM posadowionego w Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu.
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Prof. Andrzej Więcek Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek — kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został Wiceprzewodniczącym
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady, które odbyło się 11 stycznia
2018 r. wybrano Przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Zbigniew
Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Funkcje te objęli prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek oraz prof. zw. dr
hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem
przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, w której skład wchodzą
nauczyciele akademiccy, przedstawiciele PAN reprezentanci instytutów
badawczych, a także studenci, doktoranci i przedstawiciele pracodawców.
Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy
i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego

9 stycznia 2018 r., spośród wyłonionego w grudniu Prezydium Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dokonano wyboru
dwóch wiceprezesów PTFarm. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest organizacją o profilu zawodowonaukowym, którego działalność skupia się głównie na wspieraniu rozwoju
nauk farmaceutycznych oraz reprezentacji zawodu farmaceuty.

Dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok Współprzewodniczącą Rady
ds. Współpracy i Rozwoju Kadr
Na wniosek Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dr. Grzegorza
Juszczyka w Instytucie powołano Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.
Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła dr hab. Joanna Gotlib — Prodziekan ds.
Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Współprzewodniczącymi zostały: prof. Katarzyna Czabanowska — Prezydent
ASPHER — The Association of Schools of Public Health in the European Region
oraz dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok — Dziekan Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Rada ma służyć wymianie informacji pomiędzy kluczowymi instytucjami sektora
ochrony zdrowia a przedstawicielami uczelni kształcących kadry w zdrowiu
publicznym, planować wspólne działania naukowe i organizacyjne w obszarze
zdrowia publicznego, przygotowywać propozycje zmian systemowych w obszarze zdrowia publicznego oraz konsultować wspólne stanowiska wobec przedstawionych Radzie propozycji zmian systemowych, a także ujednolicać standardy
kwalifikacji zawodowych i naukowych absolwentów kierunków kształcenia
w zdrowia publicznym.
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Profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zespole
powołanym do opracowania koncepcji Narodowego Instytutu
Onkologii.
W Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego
Instytutu Onkologii. Na jego czele stanął Prof. Piotr Czauderna — Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, zdrowotny ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.
W skład zespołu wchodzą:



Tomasz Szczepański — Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



Mirosław Markiewicz — kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,



Maciej Krzakowski — Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,



Jacek Fijuth — Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,



Stanisław Góźdź — Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kielcach,



Adam Maciejczyk — Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,



Ewa Lech -Marańda — Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,



Jan Walewski — Dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Katarzyna Głowala, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zespół ma zakończyć
prace nie później niż 30 czerwca 2018 r.

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Moniki Rudzińskiej-Bar

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n.
med. Monice Rudzińskiej-Bar tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na chorobach z neurodegeneracyjnych,
głównie zespołach parkinsonowskich i otępiennych, dystonii, drżeniu, ataksjach rdzeniowomóżdżkowych, zaburzeniach chodu oraz leczeniu toksyną botulinową.
Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji w czasopismach recenzowanych rejestrowanych w PubMed, siedmiu monografii, osiemnastu rozdziałów w książkach. Za publikacje książkowe dwukrotnie uzyskała Nagrodę Ministra Zdrowia, w 2013 roku za atlas multimedialny “Atlas
zaburzeń i chorób ruchu” oraz w 2017 za dwutomowy podręcznik „Toksyna botulinowa w praktyce klinicznej”.
Od 2015 roku jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz prezesem-elektem Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Jest członkiem z wyboru American Association of Neurology, jak również aktywnym członkiem
wielu międzynarodowych towarzystw naukowych (np. European Huntington Disease Network,
Dystonia Genetic Consortium). Od 2006 roku była głównym organizatorem wielu konferencji
międzynarodowych jak i krajowych odbywających się w Polsce. Jest specjalistą z neurologii oraz
z rehabilitacji medycznej.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Radosława Gawlika
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent
RP nadał dr. hab. n. med. Radosławowi Gawlikowi
tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik z Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą z zakresu chorób
wewnętrznych oraz alergologii.
Podstawowe zagadnienia badawcze Profesora to:
astma oskrzelowa, w tym powysiłkowe zaburzenia
oddychania u sportowców, immunoterapia alergenowa, anafilaksja i alergia na jad owadów, neuropeptydy w patomechanizmie nieżytów nosa, epidemiologia
chorób alergicznych w Polsce, telemedycyna.
Jest
współautorem
europejskich
wytycznych
dotyczących diagnostyki i leczenia uczulonych na jad
owadów oraz postępowania we wstrząsie anafilaktycznym. W ramach Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej realizuje badania nad wpływem stosowania
leków hipotensyjnych na częstość i nasilenie reakcji anafilaktycznej u uczulonych na jad owadów.
Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (sekretarz ZG PTA od 1994 i zastępca Przewodniczącego od
2006 Oddziału Śląskiego), członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego (od 2003), Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, American College of Asthma, Allergy and Clinical Immunology , European Academy of Allergy and Clinical Immunology,
Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, Czeskiego Towarzystwa Alergologów i Immunologów
Klinicznych.
Laureat kilku nagród i wyróżnień, m.in.: indywidualnej nagrody I stopnia Rektora Uczelni za osiągnięcia naukowe (2017), zespołowej nagrody I stopnia Rektora, zespołowej nagrody II stopnia Rektora, nagrody Komisji Pulmonologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN . W 2004 r. otrzymał tytuł honorowego członka Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im. J. E. Purkyne’go (za
współpracę w zakresie immunoterapii swoistej).
Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji w dziedzinie alergologii Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, konsultant wojewódzkiego w dziedzinie alergologii (2016-nadal).
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Pawła Madeja
14 marca br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył dr. hab. n. med.
Pawłowi Madejowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii
Ginekologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii oraz
endokrynologii .
Działalność naukowa Pana Profesora koncentruje się na zagadnieniach
dotyczących wpływu skażenia środowiska na przebieg ciąży, stan płodu
i noworodka oraz wybranych patologii ciąży.
W wyniku badań wieloośrodkowych wdrożył nową metodę leczenia tlenem
i ozonem aplikowanych pozajelitowo, jako leczenie wspomagające w terapii ostrych i przewlekłych stanów niedotlenienia organizmu oraz w przypadkach ciężkich, oportunistycznych zakażeń (metodę w szerokim zakresie
wdrożono do praktyki klinicznej).
Istotny element pracy naukowej prof. Pawła Madeja stanowią badania nad
etiologią zespołu policystycznych jajników, prowadzone w związku z zaburzeniami metabolicznymi, w szczególności z hormonami tkanki tłuszczowej.
Uhonorowany dwiema nagrodami Rektora przyznanymi w uznaniu prowadzonej działalności naukowej.
Źródło: CDDMiF
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Łukasza Krzycha
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
nadał dr. hab. n. med. Łukaszowi Krzychowi, prof. nadzw. SUM, tytuł naukowy
profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych jest kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie
kliniczne z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny okołooperacyjnej.
Jego doświadczenia naukowe ogniskują się przede wszystkim na zagadnieniach
hemostazy, płynoterapii, hemodynamiki oraz neuroprotekcji i majaczenia pooperacyjnego. Jest także konsultantem ds. badań klinicznych na Oxford University
w Wielkiej Brytanii.
Pełni funkcje: członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii (od 2017), Zastępcy Przewodniczącej Oddziału Śląskiego
PTAiIT (od 2014), Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii PTAiIT (od 2017),
przedstawiciela PTAiIT w strukturach Anaesthesiology Section of the European
Union Medical Specialities (od 2014) oraz w European Society of Intensive Care
Medicine (od 2014).
W latach 2014-2017 był Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Przewodniczącym Sekcji Kardiotorakoanestezjologii PTAiIT.
Profesor Krzych jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, wykładowcą
Europejskiego Komitetu Edukacji w Anestezjologii (Ośrodek Bydgosko-Poznański), laureatem licznych krajowych nagród naukowych,
organizacyjnych i dydaktycznych.
Profesor Łukasz Krzych jest najmłodszym profesorem tytularnym zatrudnionym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach .

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Krzysztofa Łabuzka
Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Krzysztofowi Łabuzkowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek jest specjalistą chorób wewnętrznych (2007), specjalistą farmakologii klinicznej (2010), specjalistą diabetologii (2013) oraz posiada ukończoną specjalizację z endokrynologii.
Wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodą. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac dotyczących badań nad rolą czynników neurotoksycznych
m.in. cytokin, interakcji cytokin i enkefalin oraz udziału TNF-a oraz tlenku
azotu w mechanizmie oddziaływania neuroleptyków na komórki mikrogleju (2003), nagrodą I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w zakresie działalności naukowej, za cykl prac poświęconych
udziałowi cytokin w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych
i przeciwdepresyjnych (2008), nagrodą I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl publikacji z zakresu multipotencjalnego leczenia cukrzycy (2010) oraz w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie książki pt. "Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych" (2011).
Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych, zarówno międzynarodowych, jak i polskich i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego
działającego przy Katedrze Farmakologii.
Prof. Krzysztof Łabuzek jest także ekspertem naukowym i współprowadzącym telewizyjny program popularnonaukowy "36i6" stacji TVN oraz
współtwórcą i moderatorem społecznościowego portalu medycznego www.PogromcyMitówMedycznych.pl, który skupia na swej platformie
internetowej studentów polskich uczelni medycznych, stażystów, młodych lekarzy oraz internautów zainteresowanych tematyką prozdrowotną.
[Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP, autor Krzysztof Sitkowski]
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Katarzyny Michalskiej-Małeckiej
Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr hab. n. med.
Katarzynie Michalskiej-Małeckiej, pracownikowi Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne
w zakresie diagnozowania oraz leczenia chirurgicznego zaćmy, jaskry oraz chorób plamki.
Od 20 lat z zaangażowaniem poświęca się pracy naukowo-badawczej wykorzystując wiedzę
z dziedziny hemoreologii oraz genetyki w celu wprowadzenia nowoczesnych metod terapii
schorzeń siatkówki.
Jest recenzentem wielu czasopism polskich i zagranicznych oraz autorem ponad 53 artykułów
naukowych również o zasięgu międzynarodowym. Swoją wiedzę naukową i kliniczną poszerza
również jako członek licznych organizacji międzynarodowych (AAO, ESCRS, EVRS, Euretina,
HCC).
W ubiegłym roku Profesor Katarzyna Michalska-Małecka otrzymała Nagrodę Rektora, a w latach
2016-2017 pełniła funkcję eksperta w projekcie naukowym „Mapy Potrzeb Zdrowotnych”
Ministerstwa Zdrowia.
Obecnie Profesor Katarzyna Michalska-Małecka piastuje stanowisko Przewodniczącej Oddziału
Śląskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia
AMD.
Od 2013 r jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Rafała Stojko
Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent RP nadał dr. hab. n. med. Rafałowi Stojko
tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko z Zakładu Patologii Ciąży Wydziału Nauk o Zdrowiu jest specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Z Uczelnią związany
zawodowo od 1992 r. Od 2009 r. kieruje Oddziałem Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.
Wspólnie z Katedrą i Kliniką Hematologii i Transplantologii SUM oraz Katedrą Hematologii
Doświadczalnej Instytutu Onkologii w Warszawie prowadził badania ukierunkowane na poszukiwanie różnic ekspresji genów odpowiedzialnych za immortalizację, apoptozę, proliferację
i angiogenezę komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz szpiku organizmu dojrzałego.
Zgodnie z raportem Europejskiej Grupy ds. Transplantacji Szpiku i Krwi opublikowanym w 2006
i 2010 r. prowadzi konsekwentnie badania potwierdzające, że wskazania do transplantacji HSC
krwi pępowinowej są takie same jak w przypadku szpiku kostnego i krwi obwodowej.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej POLGRAFT realizuje
badania przybliżające nas do uzyskania optymalnego dawcy komórek macierzystych pochodzenia płodowego ustalając, że powinna być to kobieta po 35 roku życia, rodząca siłami natury, po
280 dniu trwania ciąży.
Autor 169 pozycji klinicznych obejmujący 49 prac oryginalnych, 10 prac poglądowych i 15 opisów przypadków, 11 rozdziałów w książkach polskich, 2 monografie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii
Onkologicznej i Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Endoskopowej, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz członkiem Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Członek rady naukowej czasopisma „Ginekologia po Dyplomie” oraz kwartalnika „Przyjaciel
Zdrowia”.
Promotor 9 zakończonych prac doktorskich i ponad 50 prac magisterskich.
Laureat sześciu nagród Rektora Uczelni, w tym trzech w zakresie działalności naukowej (jedna
indywidualna, dwie zespołowe I st.) oraz dwóch z tytułu osiągnięć w pracy dydaktycznej
(zespołowe I st.).
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Ponad milion złotych dla naukowców z SUM na opracowanie
nowatorskiej terapii genowej w leczeniu jaskry
Zespół badawczy Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w składzie dr n.
med. Adrian Smędowski, dr n. med. Marita Pietrucha-Dutczak pod
kierunkiem kierownika Katedry prof. dr hab. n. med. Joanny LewinKowalik
otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki
w kwocie 1 121 620 zł na badania z wykorzystaniem nowatorskiej terapii
tzw. białkiem nieśmiertelności w leczeniu jaskry.
Terapia polega na dostarczeniu do oka dodatkowego genu odpowiadającego za produkcję białka HuR, aby zwiększyć jego zawartość w komórkach zwojowych siatkówki. Badania prowadzone na zwierzęcym modelu
jaskry wykazały, że opracowane w Katowicach metody pozwalają znacznie zahamować progresję choroby.
„W warunkach eksperymentalnej jaskry, u zwierząt jak również u pacjentów cierpiących na jaskrę wykazaliśmy, że zawartość białka HuR w komórkach nerwowych siatkówki jest znacznie obniżona. Białko to ma kluczowe
znaczenie w regulowaniu odpowiedzi komórek na czynniki uszkadzające, a
do takich należy między innymi podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe”tłumaczy dr n. med. Adrian Smędowski.
Zaproponowana terapia genowa może stanowić podstawę prowadzenia
dalszych badań celem stworzenia analogicznej terapii dla człowieka.
Obecne strategie terapeutyczne polegające na obniżaniu ciśnienia
wewnątrzgałkowego mogłyby zostać wzbogacone o powyższą terapię
genową, zmieniając w ten sposób schemat leczenia jaskry.
Obecnie brakuje skutecznych terapii neuroprotekcyjnych (chroniących komórki nerwowe przed obumieraniem), które można stosować w jaskrze. W związku z tym, poszukiwanie terapii umożliwiających zahamowanie obumierania komórek zwojowych siatkówki
oraz pobudzenia ich regeneracji wciąż jest ważnym i aktualnym problemem.
Jaskra jest przewlekłą, neurodegeneracyjną chorobą powodującą uszkodzenie komórek zwojowych siatkówki oraz wyższych pięter
drogi wzrokowej. Nieleczona może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty.
Jej skryty przebieg powoduje, że w chwili rozpoznania jest już zwykle przyczyną znacznego upośledzenia widzenia. Podstępność
jaskry związana jest przede wszystkim z faktem, iż we wczesnych stadiach przebiega ona bezobjawowo powodując powolną utratę
obwodowych części pola widzenia.
Choroba zaczyna być dostrzegalna w chwili, gdy ograniczenie pola widzenia jest na tyle znaczne, że wpływa na codzienne funkcjonowanie chorych. Szacuje się, że około 70 milionów osób na świecie cierpi z powodu jaskry, co stanowi około 1-2% światowej populacji. Rocznie przybywa około 7,5 mln nowych zachorowań a całkowita liczba chorych na jaskrę może osiągnąć 76 milionów w 2020
i nawet 112 milionów w 2040 roku.
Przyczyną znacznego wzrostu częstości występowania tej choroby jest globalny proces starzenia się społeczeństwa oraz choroby
cywilizacyjne — przede wszystkim cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe. W Polsce problem jaskry szacunkowo dotyczy liczby
około 700 000 osób, z czego przypuszcza się, że nawet połowa nie wie o swojej chorobie.
W populacji europejskiej, około 70% przypadków jaskry jest związanych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym — najważniejszym, mierzalnym czynnikiem ryzyka.

Projekt SUM z dofinansowaniem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM w Katowicach w
ramach
konkursu
ogłoszonego
przez
Narodowe
Centrum
Badań
i Rozwoju "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój" uzyskała w ramach programu
"Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze" grant na projekt zatytułowany: " Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji
uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki".
Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum: Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, firma "Solveere" sp. z o.o.
oraz Kardio-Med-Silesia w Zabrzu. Liderem tego konsorcjum jest Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach. W ramach SUM w skład konsorcjum wchodzą jednostki: Klinika
Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Zakład Anatomii Katedry Nauk
Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Katedra i Zakład Biologii
Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski.
Projekt dotyczy opracowania technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań
tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. Projekt otrzymał dofinansowanie NCBiR w kwocie 6.950.848,65 zł.
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Akredytacja GA2LEN UCARE dla Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek
przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii SUM
Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu pod
kierownictwem prof. dr n. med. Alicji Kasperskiej-Zając, działające przy
Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskało prestiżową akredytację
międzynarodowej sieci GA2LEN UCARE (Global Allergy & Asthma European Network Urticaria Center of Reference & Excellence), która skupia
jednostki o najwyższych światowych standardach jakości.
Certyfikat jakości przyznawany jest na dwa lata po spełnieniu 32 standardów w 5 kategoriach obejmujących m.in. organizację pracy, kwalifikacje
personelu, szkolenia zagraniczne, wyposażenie pracowni, edukację,
diagnostykę i leczenie pokrzywki. Ponadto w ocenie uwzględniana jest
działalność naukowa.
Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu posiada największy w Polsce i liczący się w świecie dorobek naukowy (sumaryczny
impact factor) w zakresie badań nad pokrzywką, mający istotne implikacje kliniczne. Według wizytujących Centrum ekspertów GA2LEN
UCARE wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione w stopniu "maksymalnym" i określona jako „EXCEPTIONAL audit visit”. Przyznana
akredytacja otwiera możliwości uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych, podnosi jakość pracy i wiarygodność jednostki oraz buduje jej prestiż.
Sukces Europejskiego Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu jest wynikiem wieloletniej pracy całego zespołu, który tworzą
indywidualności o ogromnym zaangażowaniu, których wspólną pasją jest pokrzywka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu!
Prof. dr med. Alicja Kasperska -Zając — Kierownik Zespołu
dr hab. med. Alicja Grzanka — Zastępca
dr med. Agnieszka Skrzypulec-Frankel — Koordynator do spraw pacjentów ze spontaniczną pokrzywką
dr Katarzyna Bieniek — Koordynator do spraw pacjentów z pokrzywką indukowaną, autoreaktywną/autoimmunologiczną i anafilaksją
dr med. Agnieszka Sikora -Żydek — Koordynator do spraw pacjentów chorych na mastocytozę, układowe zapalenie naczyń oraz nadwrażliwość słoneczną
www.pokrzywka.com.pl

Powstaje Polska Platforma Medyczna
Śląski Uniwersytet Medyczny, jako jedna z siedmiu uczelni medycznych realizuje projekt Polskiej Platformy Medycznej.
Polska Platforma Medyczna to próba skupienia w jednym miejscu w internecie całego dorobku naukowców. Projekt został uznany za
najlepszy w drugiej edycji konkursu Polska Cyfrowa i zdobył 37,2 mln zł dofinansowania unijnego.
Platforma ma być kompleksowym portalem do zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych, badaniach i potencjałem badawczym w polskich uczelniach wyższych, który będzie funkcjonował w tzw. otwartym dostępie. Otwarty dostęp to obecnie
priorytet dla jednostek naukowych. Wymaga tego od nich Unia Europejska, jak i Ministerstwo Nauki. Uczelnie muszą już wykazywać
w jaki sposób chcą prowadzić politykę otwartego dostępu do nauki oraz pokazywać stosowane regulaminy. To zaś wymusza konieczność stworzenia przez szkoły wyższe repozytoriów, w których takie dane byłyby gromadzone i dzięki którym byłyby udostępniane.
W chwili uruchomienia portalu ma się w nim znaleźć ok. 20 tys. dokumentów badawczych (np. rozprawy doktorskie, monografie naukowe, publikacje czasopism naukowych, itp.). ponad 200 tys. informacji na temat dostępnej aparatury badawczej, prowadzonych na uczelniach badaniach, zdobytych patentach, nagrodach, wyróżnieniach, opisach publikacji. Ma być też opracowane ok. 6 tys. profili naukowców, czyli szczegółowo opracowany ich dorobek, specjalizacje, aktualnie prowadzone i zakończone badania, zdobyte granty, publikacje,
czy inne osiągnięcia. Z czasem zasoby portalu będą wzbogacane.
Projekt jest realizowany jednocześnie przez siedem uniwersytetów medycznych: uczelnię z Wrocławia — lider projektu, Gdańska, Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Całość ma być gotowa do 2020 roku (w oddzielnym konkursie o środki na przystąpienie do platformy stara się Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Szefem projektu jest
Renata Sławińska, Dyrektor Biblioteki UM we Wrocławiu, a w poszczególnych miastach koordynatorami są dyrektorzy bibliotek.
Projekt Polskiej Platformy Medycznej okazał się najlepszym w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3
POPC, poddziałania 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Wartość projektu: 37.279.341,60 zł.
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III Kongres Wyzwań Zdrowotnych - podsumowanie
8-10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się III
Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC
2018). Partnerem Instytucjonalnym Kongresu był Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach.
Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu odbyło się 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział wzięło ponad 300 prelegentów, wśród nich liczni przedstawiciele Śląskiego Uniwersytety
Medycznego w Katowicach:



Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety
i Zakładu Seksuologii KZK Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
SUM



Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki,
kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM



Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM



Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, kierownik Zakładu Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM



Prof. dr hab. n. med. Jan Baron, kierownik Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej i Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii
Zabiegowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM




Prof. dr hab. n. med. Marek Deja, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM



Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM



Dr n. med. Michał Hawranek, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM



Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, kierownik Katedry Pediatrii, kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM




Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, kierownik Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM




Dr hab. n. med. Paweł Matusik, Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM



Mgr Paweł Niewiadomy, Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu
SUM



Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, kierownik Katedry Farmakologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii
Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej SUM

Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, kierownik Zakładu Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

Dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM
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Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, kierownik Katedry Patofizjologii i Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia
Otyłości Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM





Mgr Grzegorz Onik, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM




Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Profilaktyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM



Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski,kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM




Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM




Dr n. med. Maciej Tażbirek, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM



Mgr Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach



Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, z-ca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM im. K. Gibińskiego

Dr n. med. Jacek Pilch, Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM

Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM

Wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów
ochrony zdrowia. Na program składało się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, edukacja. Wśród poruszanych tematów były m.in. sesje poświęcone zagrożeniom behawioralnym, otyłości i nadmiernemu spożywaniu leków, których moderatorem była Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji SUM.

Śląski Dzień Zdrowia
10 marca br. w ramach III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się Śląski Dzień Zdrowia. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach był partnerem strategicznym
tego wydarzenia.
Uczelnia, wraz ze szpitalami klinicznymi oraz Akademickim Centrum
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., przygotowała
ponad 40 stanowisk, gdzie mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej mogli
w wygodny i łatwo dostępny sposób skonsultować się z wybitnymi
specjalistami wybranych dziedzin medycyny oraz skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych m.in. analizy składu ciała, oceny znamion,
spirometrii, usg dopplera tętnic żylnych, badania wzroku, cholesterolu,
poziomu cukru i wielu innych.
Można było także skorzystać z porad dietetyków, położnych i fizjoterapeutów.
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„Bezpieczeństwo Informacji w sektorze Ochrony Zdrowia” - relacja
06.03.2018 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej odbyła się
konferencja „Bezpieczeństwo Informacji w sektorze Ochrony Zdrowia” organizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
pod patronatem honorowym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Konferencja została otwarta przez prof. dr hab. n. med. Tomasza
Szczepańskiego — Prorektora ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który podkreślił istotność tematu i zagadnień poruszanych w ramach Konferencji.
Następnie głos zabrał Minister Mirosław Sanek — zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który przedstawił
tematykę konferencji jako istotną w świetle nowelizacji przepisów
o ochronie danych osobowych. Pan Minister podkreślił również owocną współpracę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
wyróżniając prowadzone prace nad Kodeksem postępowania
w zakresie ochrony danych osobowych dla Uczelni Medycznych.
Marcin Aptekorz — Administrator Bezpieczeństwa Informacji SUM, prowadzący konferencję, wygłosił prezentację wprowadzającą do
tematyki konferencji. Prezentacja bazowała na historii medycyny i prawa do prywatności, w szczególności w oparciu o publikacje naukowe i podręcznik prof. T. Brzezińskiego z wyróżnieniem wydarzeń zwianych z bezpieczeństwem informacji i licznymi przykładami spełnienia przyszłych wymagań RODO przez dawny sektor ochrony zdrowia. Prezentacja została zwieńczona statystyką i omówieniem bieżących
zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa informacji. Reforma ochrony danych osobowych została przez prelegenta przedstawiona jako szansa.
Następny prelegent — Weronika Kowalik — zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura GIODO wygłosiła
prezentację pt. „Prawne aspekty wdrożenia RODO i jego konsekwencje dla działalności podmiotów medycznych”. Prelekcja rozpoczęła
się od przedstawienia międzynarodowych źródeł prawa od prywatności i w konsekwencji krajowych przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych. W dalszej części przedstawione zostały konsekwencje wejścia w życie Rozporządzenia RODO w tym zmiany przepisów
sektorowych. Następnie przedstawiono istotne zmiany jakie wprowadzi ww. Rozporządzenie np. „Zasadę Rozliczalności”, „Prawo do
przenoszenia danych”, nowe obowiązki informacyjne, obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, sposób zgłaszania incydentów. Prezentacja zakończyła pierwszą część konferencji.
W trakcie trwającej przerwy kawowej uczestnicy zadawali liczne pytania problematyczne prelegentom.
Drugą sesję otworzyło wystąpienie prof. UE dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej, Wiceprezes ISACA Katowice Chapter, Kierownika Katedry
Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Projektowanie organizacji i zarządzanie architekturą systemową w aspekcie
ochrony danych osobowych”. Prezentacja poruszała tematykę architektury przedsiębiorstwa w kontekście Rozporządzenia RODO.
Podejście prezentowane przez prof. Małgorzatę Pańkowską przewiduje wiele szans dla przedsiębiorców takiej jak: zwiększenie elastyczności procesów biznesowych, uporządkowanie posiadanych systemów informatycznych i rozwiązań technologicznych, poprawa dopasowania systemów informatycznych do potrzeb biznesowych organizacji. Zastosowanie architekturalnego podejścia do procesów przedsiębiorstwa ma również na celu podniesienie efektywności procesów biznesowych, wdrożenie bardziej elastycznych systemów informatycznych, zredukowanie czasu i ryzyka związanego z prowadzeniem projektów informatycznych. Konsekwencją zaprezentowanego podejścia
ma być przede wszystkim obniżenie kosztów posiadanych rozwiązań informatycznych.
Kolejnym prelegentem był Janusz Jasłowski — Dyrektor Zespołu Realizacji Projektów, Departament Świadczeniodawców Pionu Ochrony
Zdrowia Asseco Poland SA, który zapewniał uczestników o profesjonalnym podejściu firmy ASSECO Poland S.A do wejścia w życie Rozporządzenia RODO i gotowości informatycznych systemów ochrony zdrowia do wymagań ww. przepisów prawnych i norm.
Następna prelekcja pt. „Ochrona danych osobowych widziana oczami audytora wewnętrznego, a wyzwania w tym zakresie widziane
oczami dyrektora jednostki”, którą wygłosiła Agnieszka Wołowiec, przedstawicielka Śląskiego Koła Regionalnego, Instytut Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska, Prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., prezentowała w sposób kazuistyczny problematykę stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
Konferencję zakończyła prezentacja Ryszarda Piesaka z Biura Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która dotyczyła zagrożeń i szans związanych z outsourcingiem i gotowością podmiotów sektora publicznego na wejście w życie Rozporządzenia
RODO.
Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szpitali i innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ABI, pełnomocnicy ds. ochrony
danych osobowych, audytorzy wewnętrzni i inspektorzy kontroli, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, właściciele firm i osoby prowadzące praktyki lekarskie. W sumie prawie 140 osób.
Przesłał: Marcin Aptekorz — Administrator Bezpieczeństwa Informacji SUM
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Prezentacja algorytmu do oceny ryzyka złamań
Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
i Politechniki Śląskiej opracowali pierwszy w Polsce algorytm do oceny
ryzyka złamań związanego z rozwojem osteoporozy. To efekt kilkuletnich
badań prowadzonych na grupie kobiet po 55 roku życia z terenu powiatu
raciborskiego.
Obserwacja rozpoczęła się w 2010 roku. Grupa naukowców pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Pluskiewicza, kierownika
Zakładu Chorób Metabolicznych Kości w Klinice Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, szczegółowo przebadała populację niemal tysiąca kobiet w wieku 55 plus.
U każdej z pacjentek zgromadzono ponad 200 danych dotyczących klinicznych czynników ryzyka osteoporozy. Następnie każdego roku w ankiecie
telefonicznej zbierano informacje dotyczące występowania nowych
złamań. W ciągu 5 lat u 78 badanych zanotowano 92 takie przypadki.
Dane z tych obserwacji posłużyły do stworzenia kalkulatora ryzyka
złamań. Opracowania algorytmu podjęły się dr inż. Aleksandra Werner i dr inż. Małgorzata Bach z Politechniki Śląskiej.
Największą trudność stanowiła duża liczba zebranych parametrów opisujących każdą badaną osobę — przyznaje dr inż. Aleksandra Werner —
Wykorzystałyśmy zaawansowane metody selekcji cech, by ostatecznie z ponad 200 parametrów wybrać pięć najistotniejszych. Badania wskazywały,
że ryzyko wystąpienia złamania zwiększały wcześniejsze upadki i złamania, stosowane glikokortykosteroidy oraz niska gęstość mineralna kości
w obrębie szyjki kości udowej. Ważną informacją był też wzrost pacjenta. Na tej podstawie stworzyłyśmy matematyczny model, który ułatwia
prognozowanie ryzyka wystąpienia złamania w perspektywie 5 lat.
Algorytm będzie przydatny w codziennej praktyce lekarskiej, a uzyskany wynik stanowić wskazówkę w dalszym postępowaniu terapeutycznym.
Z algorytmu będą mogły także korzystać kobiety po 55 roku życia, czyli grupa najbardziej narażona na wystąpienie osteoporozy. Naukowcy
liczą, że pacjenci będą używać kalkulatora w celu samooceny i wdrożenia działań prewencyjnych.
Osteoporoza staje się chorobą cywilizacyjną. Wg naszych badań cierpi na nią co dziesiąta Polka po 55 roku życia. Zwykle przebiega bezobjawowo,
stąd określenie „cichy złodziej kości”. Z powodu powszechności występowania uzyskała miano „cichej epidemii”. Pierwszym sygnałem choroby bardzo często jest złamanie, które świadczy już o jej o znacznym zaawansowaniu. Dlatego kobiety po menopauzie powinny regularnie poddawać się
badaniu gęstości kości — radzi prof. Wojciech Pluskiewicz — Teraz, dzięki opracowanemu przez nas kalkulatorowi, dysponując wynikiem takiego
badania każda kobieta będzie mogła samodzielnie sprawdzić procentowe ryzyko wystąpienia złamań i w razie potrzeby udać się do specjalisty.

Miliard w patencie

13 lutego 2018 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się czwarta edycja spotkania „Miliard w patencie zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii SUM oraz spółkę SPIN-US.
Przedstawiciele SUM zaprezentowali następujące wynalazki:



„Time is Brain” – mobilna aplikacja jako narzędzie w profilaktyce wtórnej udarów mózgu (prelegent: dr Izabela Rozmiłowska, Katedra i Klinika
Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM)



„Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji nerwów i sposobów jej wytwarzania” (prelegent: dr Adam Właszczuk, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM)



„Bioaktywna niestechiometryczna powłoka TiNx:Ag na ostrzach chirurgicznych ( prelegent: dr Jan Miodoński, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM)

Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie” adresowany był do firm sektora prywatnego, naukowców, inwestorów kapitałowych oraz wszystkich zainteresowanych. Celem spotkania była prezentacja rozwiązań Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w konkretnych obszarach tematycznych („LQT” oraz „Medycyna i farmacja”), nawiązanie kooperacji między partnerami biznesowymi i naukowymi w formule B2B, a także identyfikacja projektów w celu przyszłej komercjalizacji wyników badań naukowych.
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Student programu anglojęzycznego SUM wyróżniony w konkursie na
najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
Yasser Faraj, student V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach prowadzonego w języku angielskim, otrzymał nagrodę specjalną 8. edycji
konkursu INTERSTUDENT 2018 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce
za działalność na rzecz walki z rasizmem.
W 2017 roku Yasser Faraj zorganizował m.in. Turniej Piłkarski „Graj przeciwko
rasizmowi”, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec rasizmu i nietolerancji oraz pokazanie jedności polskich i zagranicznych studentów naszej Uczelni.
W konkursie wzięło udział 100 kandydatów z 30 uczelni. Kapituła wybrała sześć
osób, których dokonania uznała za szczególnie warte wyróżnienia.
Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab. inż. Jana
Szmidta, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 stycznia podczas wieczornej gali w ramach konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce
2018", która odbyła się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Obecni byli m.in.: Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, który wziął udział w sesji
„Umiędzynarodowienie badań naukowych — jak to robić w Polsce?

Dyplomatorium studentów programu anglojęzycznego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach
12lutego 2018 r. w auli im. prof. zw. dr hab. Witolda Zahorskiego w KatowicachLigocie odbyło się dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach
SUM, którzy w lutym br. ukończyli studia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich w osobach:
prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektora ds. Studiów i Studentów,
prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy — Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
dr hab. n. med. Marka Walugi — Prodziekana ds. kształcenia w języku angielskim oraz
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Witka — Prodziekana ds. działalności naukowobadawczej.
Lek. Elżbieta Foryś-Dworniczak z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej
WLK wygłosiła wykład pt. ”The third gender? Disorders of sex development are
present in our world”.
W trakcie ceremonii głos zabrali również przedstawiciele absolwentów: Ahmad Khatib oraz Christiana Fabelurin.
W tym uroczystym wydarzeniu absolwentom towarzyszyli nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarskiego w Katowicach, a także bliscy i członkowie rodzin.

Drużyna English Division SUM szósta w Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Katowice Cup 2018 o Puchar Prezydenta Miasta Katowice
20 stycznia 2018 r., w Hali Sportowej "KOLEJARZ" w Katowicach , odbyła się III
edycja Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej KATOWICE CUP 2018
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice, w którym udział wzięło 20 zespołów.
Uczestnikami sportowych zmagań była także drużyna złożona ze studentów
English Division Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Awans do fazy ćwierćfinałowej uzyskali: Dentim Clinic Katowice, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Flaschke 07 Sosnowiec, Techniczni
Osielec, Sengam Sport Zawiercie, FC Giszowiec Katowice, Salos Jaworzno
oraz TS RŚLG Katowice.
W turnieju KATOWICE CUP 2018, wzięli udział zawodnicy z różnych państw
m.in. Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Szwecji, Maroka, Niemiec, Brazylii, Egiptu,
Francji, Libii Tunezji oraz Polski.
Po emocjonującej rywalizacji nasi studenci ostatecznie zajęli wysokie szóste
miejsce.
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Ponad 290 tys. zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku SUM
Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. „Determinanty
pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, którego koordynatorem
jest prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, otrzymał finansowanie w wysokości
ponad 290 tys. zł w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Do MNiSW trafiło w sumie 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Projekt SUM został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał 92,5
pkt. na 100 możliwych co uplasowało go na 3. miejscu.
To już druga edycja programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
W programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych,
badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowo powstałych uniwersytetach trzeciego wieku.
UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej,
społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej.
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/6-mln-zl-dla-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Pracownik Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu dr n.med. Tomasz
Męcik-Kronenberg pomagał podczas wybuchu kamienicy w Sosnowcu
W sobotę 10 lutego 2018 roku ok. godziny 20.00, w Sosnowcu doszło
do zawalenia kamienicy prawdopodobnie w wyniku wybuchu butli
z gazem. Pod gruzami znalazły się dwie osoby.
O godz. 22.42 zadysponowano dr. n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga
wraz z jego psem labradorem „Basią”, szkolonym do poszukiwania ludzi
pod gruzami. Pracujące zespoły ratownicze wyciągnęły żywego przytomnego 80-letniego mieszkańca, który poinformował, że w domu była również jego żona. Po północy strażakom z JRS Jastrzębie Zdrój wraz z JRG
Sosnowiec udało się wydobyć poszukiwaną — niestety 78-letnia kobieta
nie przeżyła wybuchu.
Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg od wielu lat zajmuje się ochotniczo
szkoleniem psów ratowniczych oraz pomaga w wielu trudnych akcjach
ratowniczych na terenie Polski, takich jak katastrofa kolejowa pod Szczekocinami w marcu 2012 roku, czy zawalenie kamienicy w Świebodzicach
w kwietniu 2017 roku. Współpracuje również z wydziałami policji ds.
poszukiwań osób zaginionych poszukując ludzi na terenie woj. śląskiego. Odnalazł wraz ze swoimi psami kilkanaście osób. Aktualnie jest przewodnikiem dwóch wyszkolonych psów: labradora i golden retrievera.

Wyróżnienie dla Zespołu Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej SUM
Zespół Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM: Maciej Cebula, Jacek
Komenda, Sandra Modlińska, Katarzyna Gruszczyńska,
Magdalena Machnikowska-Sokołowska, otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych
i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci, która
odbyła się w grudniu zeszłego roku w Lublinie.
Wyróżniona praca nosi tytuł „Analiza urazów ręki wśród
dzieci województwa śląskiego w oparciu o retrospektywną
analizę zdjęć RTG”.
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Wyróżnienie w konkursie Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia dla
Górnośląskiego Centrum Medycznego
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, otrzymało wyróżnienie w konkursie
Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia-Liderzy Medycyny w kategorii
innowacyjny szpital.
Nagrodzony projekt dotyczył pierwszego w Polsce zastosowania
urządzeń telemedycznych w psychiatrii.
W 2016 roku w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń
Nerwicowych sukcesem zakończono roczne badanie dotyczące skuteczności leczenia pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej przy
pomocy platformy telemedycznej. Do badania włączono 290 pacjentów
z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.
W czasie prowadzenia badania oceniana była skuteczność leczenia przy
pomocy skal klinicznych, zaimplementowanych do platformy telemedycznej: skala globalnego wrażenia klinicznego CGI-S, skala syndromu pozytywnego i negatywnego schizofrenii (PANSS), skala objawów depresyjnych w schizofrenii Calgary. Pacjenci odbywali comiesięczne videokonsultacje z lekarzem, aktywnie potwierdzali pobieranie leków, wykonywali
treningi kognitywne oraz byli edukowani przy pomocy wysyłanych poprzez platformę video i audiobooków. Wyniki badania wykazały znaczną
skuteczność leczenia telemedycznego pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii oraz bezpieczeństwo używania telemedycyny w tej grupie chorych.

Sukces studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Neurologii
w Zabrzu
Studenci Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Klinice
Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM kierowanej przez dr hab. n. med.
Monikę Adamczyk-Sowę w osobach: Aleksandra Kos, Marek Kokot,
Magdalena Latos, Katarzyna Osiniak zajęli I miejsce podczas
Międzynarodowego Kongresu Medycznego 4th Lublin International
Medical Congress, który odbył się w Lublinie w dniach 8-9 grudnia
br.
Opiekunem Koła jest dr Izabela Rozmiłowska. Podczas Kongresu
przedstawiona została praca: „Myasthenia gravis composite as
a useful clinical implement to monitor the course myasthenia gravis
single center trial”.

Warsztaty kulinarne dla studentów farmacji
18 stycznia 2018 r. w pracowni Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
odbyły się warsztaty kulinarne wykorzystujące produkty Nutridrink, zorganizowane w ramach programu NutriFuture we współpracy ze studentami z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
Oddział Sosnowiec oraz Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej
WFzOML.
Zajęcia zorganizowała studentka V roku kierunku Farmacja Laura
Krumpholz. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości
studentów na temat roli żywienia w procesie leczenia. W trakcie
trwania warsztatów uczestnicy mogli wysłuchać wykładu prowadzonego przez wyspecjalizowanych dietetyków na temat żywienia
pacjentów onkologicznych oraz samodzielnie przygotować dania
przeznaczone dla osób chorych.
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Rozpoczęło się wyposażanie nowych Centrów Symulacji
Medycznych SUM
Do Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
mieszczącego się w budynku przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu jako
pierwszy został dostarczony symulator karetki, który zainstalowano
w pomieszczeniu usytuowanym na piątym piętrze. W tym celu przygotowano specjalny otwór w dachu, poprzez który symulator został opuszczony.
Na miejsce przyjechał specjalistyczny dźwig, który podniósł ambulans na
wysokość 25 metrów i umieścił go na ostatniej kondygnacji Centrum
Symulacji Medycznej, gdzie powstanie tzw. strefa przedszpitalna, czyli
obszar w którym symulowane są scenariusze nagłych zdarzeń medycznych, takich jak wypadki czy nagłe zatrzymanie akcji serca.
Ambulans jest autentyczną karetką pozbawioną jedynie silnika i skrzyni
biegów, jednak z pełnym wyposażeniem medycznym oraz symulatorem
pacjenta służącym do nauki zabiegów ratowniczych. Strefa zostanie
wyposażona w system audio-wideo, umożliwiający nagrywanie zajęć, tak
jak inne pomieszczenia znajdujące się w budynku. Zapisywany będzie nie
tylko obraz, ale także parametry fizjologiczne symulatora wraz z czynnościami wykonywanymi przez studentów, tym samym możliwe będzie odtworzenie sesji symulacyjnej i dokładne omówienie zachowania
studentów podczas debriefingu.
Oprócz strefy przedszpitalnej w Centrum znajdą się także: Szpitalny Oddział Ratunkowy, sala intensywnej terapii i sala operacyjna (I piętro),
sala intensywnej terapii noworodka, sala porodowa oraz pracownia umiejętności chirurgicznych (II piętro), sale przeznaczone dla studentów
stomatologii wyposażone w unity (III i IV piętro).

Do Centrum Symulacji Medycznej, przeznaczonego dla studentów
pielęgniarstwa i położnictwa, które powstaje przy Wydziale Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach także dotarły już pierwsze symulatory.
Docelowo studenci położnictwa będą mieli do dyspozycji m.in.
zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator
do badania ginekologicznego czy model macierzyński do oceny
akcji serca i ułożenia płodu.
Z myślą o kształceniu przyszłej kadry pielęgniarskiej, oprócz fantomu pacjenta dorosłego i zestawów do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takich jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa,
w centrum znajdzie się także zaawansowany fantom pielęgnacyjny
osoby w podeszłym wieku, który odwzorowuje szczegóły fizjonomii
osoby starszej.
Prowadzenie zajęć metodą symulacji uznawane jest obecnie na
całym świecie jako najlepsze w procesie kształcenia. Symulacja
medyczna umożliwia ćwiczenie procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności i popełnianie błędów nie ma wpływu na bezpieczeństwo pacjenta .
Otwarcie nowych centrów pozwoli na zwiększenie liczby zajęć praktycznych w warunkach symulowanych do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych. Umożliwi także szersze wdrożenie egzaminów typu OSCE czyli Obiektywnego Ustrukturyzowaego Egzaminu Klinicznego (Objective
Structured Clinical Examination). Służy on do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych. Podczas egzaminu student
demonstruje jak prawidłowo wykonać daną procedurę, a poszczególne umiejętności oceniane są przez egzaminatora.
W sumie oba centra zostaną wyposażone w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.
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Warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, prof.
dr hab. n. med. Krystyny Olczyk — Przewodniczącej Rady
Sosnowieckiego
Parku
Naukowo-Technologicznego
(SPNT), zorganizowane zostały – na terenie SPNT – warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowobadawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki
uzależnień, wywoływanych substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych
paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
W warsztatach wzięło udział 443 uczniów. Obok wiodącej
tematyki warsztatów, dotyczącej „profilaktyki uzależnień”,
nauczyciele akademiccy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, realizowali z uczniami i inną tematykę, ważną w obliczu rozpowszechnienia chorób cywilizacyjnych, szeroko rozumianych zachowań prozdrowotnych, w tym także dbałości o estetykę i pielęgnację ludzkiego ciała. W warsztatach z zakresu tych ostatnich zagadnień wzięło
udział kolejnych 240 uczniów. Co nie mniej ważne, ideę i tematykę warsztatów poszerzono o kooperację z innymi Uczelniami
miasta Sosnowca, takimi jak Uniwersytet Śląski oraz Wyższa Szkoła Humanitas, których nauczyciele akademiccy przekazywali
wiedzę o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, edukowali w zakresie korzystnego poruszania się w sieci komputerowej
rzeczywistości, czy też wskazywali rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów oraz znaczenie komunikacji interpersonalnej.
Te dodatkowe zajęcia zgromadziły następnych 200 uczniów. Koordynatorem międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca była dr Wanda Suchecka — Starszy Wykładowca Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych WFzOML, zaś Koordynatorem całości zadań organizacyjnych i uzgodnień formalnych z pozauczelnianymi Partnerami Przedsięwzięcia była dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz, Adiunkt Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii WFzOML.
Niezawodną i cenną pomoc w pracach organizacyjnych okazał Organizatorom Pan mgr Michał Henke z Działu do spraw Studiów i Studentów SUM w Katowicach, za co wszyscy serdecznie Panu Magistrowi dziękujemy. Wszystkie zajęcia dydaktyczne
odbyły się w listopadzie i grudniu 2017 roku, a przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca
oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Z satysfakcją należy stwierdzić, iż warsztaty cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i przybyłych z nimi nauczycieli. Czekamy z niecierpliwością na wyniki ankiet
ewaluacyjnych, które przeprowadza Urząd Miejski w Sosnowcu.
Podjęte przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach działania edukacyjne na rzecz młodzieży miasta Sosnowca to wyraz zaangażowania nauczycieli akademickich, którym leży na sercu
przyszłość macierzystego Wydziału, dobry kontakt z potencjalnymi studentami i zainteresowanie ich możliwościami edukacyjnymi i naukowymi Wydziału, integracja z innymi Uczelniami jak i dobra współpraca z Włodarzami miasta Sosnowca.
W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży zrealizowano następujące warsztaty naukowo-badawcze:



,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej’’ (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)



„ABC środków psychoaktywnych - co każdy wiedzieć powinien”



„Narkotyki i dopalacze – niebezpieczne związki”



„Substancje psychoaktywne – zatrucie i uzależnienie ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego działania papierosów
i e-papierosów”



,,Krew i mocz jako źródło informacji o stanie zdrowia, choroby, czy uzależnienia’’ (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)



„Współczesne uzależnienia, a laboratorium biotechnologiczne”



,,Mikrobiologia – fascynujący świat widzialny czy niewidzialny’’



,,Patologia przybliża oblicze choroby”



,,Uzależnienie od piękna’’


Przesłała: dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz.
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Wydział Zdrowia Publicznego SUM na Dniu Transplantacji w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
To już dziewiąty raz kiedy II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki obchodziło
Dzień Transplantacji. Tradycja sięga 2010
roku, kiedy to szkołę odwiedził słynny kardiochirurg, profesor Marian Zembala oraz
ci, którym przeszczep np. serca czy płuc
podarował drugie życie. Od lat ten dzień
obchodzony był i jest w „Matei” w dwu
aspektach. Pierwszy to oczywiście oddawanie krwi. W punkcie poboru tego „daru życia”, przygotowanym przez ekipę wyjazdową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, można było spotkać
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
mieszkańców Siemianowic śląskich. Chętni
zgłosili swój akces do banku szpiku kostnego i wypełnili oświadczenie woli.
Drugi aspekt to spotkanie z ludźmi, dla
których problematyka transplantacji stała
się częścią ich ścieżki życiowej. W tym roku
Dzień Transplantacji uzyskał jeszcze jedno
znaczenie — stał się świętem klasy medyczno-ratowniczej. To pierwsza klasa o tak wyraźnie i jednoznacznie zaznaczonym prozdrowotnym sprofilowaniu w murach Zielonej Szkoły.
Wczorajsze świętowanie w „Matei” to również okazja do zaakcentowania uroczystej inauguracji współpracy pomiędzy szkołą,
Szpitalem Miejskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Od maja ubiegłego roku trwały rozmowy określające
ramy owej współpracy. We wrześniu powstała klasa medyczno-ratownicza, której absolwenci w większości będą kontynuowali
naukę w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś Szpital Miejski będzie zainteresowany współpracą z absolwentami
szkoły.
Wśród gości, którzy tego dnia świętowali razem z uczniami i gronem nauczycielskim byli m.in.: sekretarz miasta, Adam Skowronek, dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. farm
Elżbieta Grochowska-Niedworok, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej Katedry Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii
Dziecięcej dr n. med. Bogusław Bucki, prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., Agnieszka Wołowiec, dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska, Alina
Ratajczak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, oraz naczelnik Wydziału Edukacji UM
Siemianowic Śląskich Anna Sobieraj.
autor: Adam Balon II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, fot. Rafał Jakoktochce

Studenci farmacji z wizytą w szkole

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec
w ramach swojej działalności organizuje dla najmłodszych lekcje
o tematyce związanej z ochroną zdrowia.
18-19 stycznia br. trzy studentki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu: Zuzanna Bartkiewicz, Diana
Klich oraz Michalina Jabłko, przeprowadziły w Szkole Podstawowej
nr 19 w Sosnowcu zajęcia na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.
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VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna
15 grudnia 2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.
prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach odbyła się VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło
Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM oraz Zarząd Studenckiego
Towarzystwa Naukowego SUM.
Było to już siódme spotkanie naukowe, podczas którego
zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez studentów wszystkich lat i kierunków uczelni
medycznych oraz lekarzy stażystów. Dyskusję prowadziła
Komisja Ekspertów w składzie: Kierownik Kliniki Okulistyki
Katedry Okulistyki prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek,
Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki dr
hab. n. med. Erita Filipek, Opiekun SKN Okulistyki Katedry
Okulistyki dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n.
med. Mariola Dorecka oraz dr n. med. Bogumiła WójcikNiklewska. Konferencję prowadziła studentka IV roku WLK
Aleksandra Cieśla.
Wykład inauguracyjny: „Zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych w różnicowaniu przyczyn chorób siatkówki na przykładzie torbielowatego obrzęku plamki” wygłosiła dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek. Prace naukowe przedstawiane podczas konferencji dotyczyły: widzenia stereoskopowego w zezie poziomym, achromatopsji, wpływu czynników genetycznych na wystąpienie
wady refrakcji, zastosowania komórek macierzystych w terapii chorób degeneracyjnych narządu wzroku. Analizowano materiał
kliniczny dotyczący łagodnych guzów narządu wzroku u dzieci i młodzieży, a także wpływ faz cyklu miesięcznego u kobiet na amplitudę fali P100 w badaniu potencjałów wzrokowych wywołanych wzorcem. Przez studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK
w Toruniu podjęty został również temat zębopochodnego zapalenia wnętrza gałki ocznej u pacjenta pierwotnie leczonego z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joannę LewinKowalik.

XIII Powiatowe Targi Akademickie „Absolwent 2018”
29 stycznia br. przedstawiciele Działu Karier i Promocji Uczelni wzięli udział w Powiatowych Targach Akademickich
„Absolwent 2018” w Oświęcimiu organizowanych w Powiatowym Zespole nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego.
Była to już XIII edycja targów. W sali gimnastycznej popularnego "Konara" zaprezentowało się 21 wyższych uczelni z różnych
stron Polski, w tym m.in. z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Bielska-Białej, Warszawy i oczywiście Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, którego stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Licznie przybyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego mieli możliwość uzyskania informacji na temat zasad rekrutacji w naszej Uczelni oraz
osobistego kontaktu z pracownikami uczelni.
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Advanced
Medicine – Palliative Care – Edition 2018

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Park Hotel Diament w Zabrzu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Advanced Medicine –
Palliative Care – Edition 2018 poświęcona tematyce interdyscyplinarnego wymiaru medycyny paliatywnej.
Głównym organizatorem merytorycznym konferencji był Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
Konferencja została zainaugurowana przez Panią dr hab. n. farm. Elżbietę Grochowską-Niedworok Dziekan Wydziału Zdrowia
Publicznego SUM, dr n. med. Jadwigę Pyszkowską Konsultanta województwa śląskiego w dziedzinie medycyny paliatywnej i Przewodniczącą komitetu naukowego konferencji, PhD, MD Zlata Polozhaya z Institute of Interdisciplinary Medicine z Rosji, dr n. ekon. Magdalenę
Syrkiewicz-Świtałę Przewodniczącą śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz dr n. med. Dariusza Myrcika,
Przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników, wśród których znaleźli się lekarze, pielęgniarki, dietetycy, specjaliści zdrowia
publicznego, pracownicy naukowi oraz doktoranci i studenci.
Pierwszy dzień konferencji o charakterze warsztatowo-naukowym dedykowany był przede wszystkim personelowi pielęgniarskiemu.
Podczas prowadzonych warsztatów i prelekcji uczestnicy mogli zapoznać się z trudnymi zagadnieniami związanymi z pielęgnacją, opieką,
żywieniem pacjentów objętych opieką paliatywną a nawet problemami w komunikacji z tymi pacjentami i ich rodzinami.
W drugim dniu , w sesji plenarnej uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami interdyscyplinarnego podejścia do medycyny
paliatywnej. Wśród wykładowców znaleźli się specjaliści zarówno z polski jak i z zagranicy. Popołudniu równolegle toczyła się sesja dla
młodych naukowców składająca się z części wystąpień ustnych oraz części plakatowej gdzie prelegenci mogli zaprezentować swoje
badania z zakresu interdyscyplinarności medycyny paliatywnej.
Przesłała: dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała
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Pożegnanie akademickie prof. dr hab. n. farm. Ewy Buszman
30 stycznia 2018 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyło
się pożegnanie akademickie prof. dr hab. n. farm. Ewy Buszman.
Uroczystość poprowadziła Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk. W imieniu Władz Uczelni, Senatu i całej społeczności
akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach słowa
pożegnania wygłosił JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki: ”. Żegnamy dziś osobę, z którą byliśmy związani wiele lat. Której
życzliwość, otwartość i wysokie kompetencje były cenione zarówno przez
studentów, jak i przez współpracowników. Taki obraz pozostanie w naszej
pamięci na zawsze — powiedział JM Rektor.
Sylwetkę Profesor Ewy Buszman przedstawiła Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk. Następnie głos zabrała córka śp.
prof. dr hab. n. farm. Ewy Buszman, Pani Krystyna Buszman .
Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman zmarła 24 stycznia 2018 r.
Przez wiele lat była kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii i Analizy
Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Członek Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w latach 1996-2002,
Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, sekretarz
Komisji Biofizyki Komitetu Fizyki Medycznej PAN w latach 19821984,członek Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Uhonorowana m. in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „ Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, odznaką honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”.

Zmarła prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada
07 listopada 2017 r., w wieku 88 lat zmarła
prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada
emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach,
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1981-1986,
specjalista wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii
członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,
Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Diagnostyki Bakteriologicznej
odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi,
odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, srebrną i złotą odznaką
„Zasłużonemu
w rozwoju województwa katowickiego”, medalem Komisji Edukacji Narodowej,
orderem honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”, medalem „W 75-lecie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”
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III Ogólnopolska Konferencja „Psychologia, medycyna i
prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych”

Kryminalistyk, pielęgniarka, górnik, kierowca i kaskader – co łączy te zawody? Trudne i często niebezpieczne warunki pracy, wymagające szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Podczas trzeciej
edycji konferencji psychologowie oraz prawnicy będą dyskutować o wzajemnej współpracy w zakresie
ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa oraz orzecznictwa w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
Konferencja, która odbędzie się 7 – 8 czerwca 2018 r., podtrzymuje interdyscyplinarny charakter. Jej problematyka koncentruje się na współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych.
Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, w których aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o
życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do ustalenia wzajemnych zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.
W ramach konferencji proponujemy: wykłady inaugurujące każdy dzień, wystąpienia znanych i zasłużonych
przedstawicieli zawodów medycznych, psychologów, prawników oraz innych zawodów trudnych i niebezpiecznych, prezentacje referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach.
Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz
firma GPE Psychotronics.
Więcej:
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16836-psychologia-medycyna-i-prawo-wzawodach-trudnych-i-niebezpiecznych
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