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Piknik Pokoleń na 70. urodziny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Niezwykli ludzie, poruszające historie i gigantyczna gra Monopoly – 25 maja
w najstarszym kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w ZabrzuRokitnicy przy ul. Jordana 19 odbył się „Piknik Pokoleń” zorganizowany z okazji
70. urodzin uczelni.

Było to największe tego typu spotkanie w historii Uniwersytetu, na którym
pojawili się absolwenci, byli i obecni pracownicy oraz studenci i przyjaciele
SUM. Prowadzącym całe wydarzenie byli: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec Plinta oraz Mirosław Neinert
–Dyrektor Teatru Korez.
Spotkanie otworzył JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, a prof. Violetta
Skrzypulec-Plinta przedstawiła bogaty program, jaki został przygotowany
specjalnie na piknik. Następnie głos zabrali goście: Prezydent Zabrza
- Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Katowic - Marcin Krupa, Anna Janik - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach, Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. Andrzej Kowalczyk, Rektor Akademii Sztuk Pięknych - prof. Antoni Cygan. Obecny
był również Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa.

Po oficjalnym rozpoczęciu pikniku odbyło się odsłonięcie popiersia pierwszego Rektora SUM prof. Brunona Nowakowskiego połączone
z Otwarciem Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej.
Wśród wielu przygotowanych na ten dzień atrakcji była m.in. retro sesja naukowa. Wykładowcy zaprezentowali swoje prace naukowe
z lat 70., 80., które zostały ocenione przez obecnych studentów - członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Sesja była okazją do
spotkania obecnych studentów z zasłużonymi profesorami SUM, zapoznania się z historiami na temat ścieżki ich kariery i opowieściami
z czasów studenckich.
Z kolei obecni studenci i młodzi pracownicy naukowi pokazali swoje dokonania i wynalazki w ramach Akademickiego Pasa Startowego
Innowacji Medycznych. Mobilna aplikacja zapobiegająca udarom mózgu „Time is Brain”, czy możliwości wykorzystania wirtualnej
rzeczywistości w leczeniu pacjentów - to tylko niektóre z nich. Na prezentację zaproszeni zostali przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani komercjalizacją wynalazków, ale także absolwenci Uczelni, którzy mogli przekonać się, że młodsze pokolenie naukowców ma
już na swoim koncie wiele osiągnięć.
Nie zabrakło też wspomnień Absolwentów i Pracowników Uczelni, którym poświęcona była sesja „Medycyna, moja miłość”, moderowana przez znanych dziennikarzy medycznych – Agatę Pustułkę z Dziennika Zachodniego oraz Wojciecha Kutę – redaktora
naczelnego Rynku Zdrowia.
Niewątpliwą atrakcją była spersonalizowana edycja gry Monopoly przygotowana specjalnie z okazji 70-lecia SUM. Chętni do zabawy
mogli choć na chwilę stać się właścicielami centrów symulacji i biblioteki, a także inwestować w Wydziały i Szpitale Uczelni. Specjalnie
na tę okazję przygotowana została olbrzymia plansza do gry 4x4 m. Fani Monopoly mogli też zakupić grę na własność.

Przez cały dzień na terenie kampusu odbywały się także liczne spotkania absolwentów m.in. spotkanie Akademickiego Klubu Włóczęgów Kajman, Kabaretu Studenckiego Śląskiej Akademii Medycznej „Melonik” oraz Sekcji AZS-u i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego
ZHP.
Piknikowi towarzyszyły także wystawy przygotowane przez studentów i pracowników ASP, uczniów Liceum Plastycznego w Zabrzu,
lekarzy-artystów, oraz wiele innych atrakcji i koncertów m.in. chóru Śląskiej Izby Lekarskiej oraz zespołów Trespass, Lotharsi, Zawratu,
Bokonon LTD feat. Srockers: Rebel Show i Zbigniew Foryś Band. Gwiazdą wieczoru był zespół Lombard.
Pełna galeria zdjęć znajduje się na stronie www.70lat.sum.edu.pl

JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki
Honorowym Członkiem
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki został uhonorowany godnością Członka
Honorowego Regionalnej Izby Gospodarczej w uznaniu za wsparcie rozwoju
Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Regionalna Izba Gospodarcza,
na mocy porozumienia, współpracują w zakresie promocji idei przedsiębiorczości wśród studentów SUM, transferu wiedzy i technologii oraz realizacji
wspólnych projektów. Jedną z takich inicjatyw jest Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, w którym Uczelnia bierze czynny udział.
Wręczenie wyróżnienia odbyło się 11 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego RIG w Katowicach, podczas którego po blisko
29 latach współzałożyciel i wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach przekazał stery jednej z najprężniej działających organizacji
samorządu gospodarczego w kraju Tomaszowi Zjawionemu, pełniącemu do tej
pory funkcję wiceprezesa tej instytucji.

Prof. Michał Tendera członkiem Academia Europaea

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na członka Academia Europaea – europejskiej pozarządowej organizacji naukowej. Academia doceniła w ten
sposób liczne dokonania i wkład Profesora w europejskie badania
naukowe.
Academia Europaea powstała w 1988 z inicjatywy m.in. Royal Society
i jest największym paneuropejskim towarzystwem naukowym. Obecnie
zrzesza 3500 członków, w tym laureatów Nagrody Nobla i wiodących
ekspertów z wielu dziedzin, takich jak nauki biologiczne i medycyna,
prawo, ekonomia, technologia, nauki humanistyczne, nauki społeczne czy
nauki ścisłe.
Misją Towarzystwa są m.in. działania na rzecz wprowadzania najwyższych
standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych oraz promocja wartości europejskiej nauki i badań.
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Kierunki „farmacja” i „zarządzenie ryzykiem zdrowotnym”
wyróżnione w konkursie „Studia z Przyszłością”
Kierunek „farmacja” prowadzony przez Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał prestiżowe
wyróżnienie „Lider jakości kształcenia” oraz Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznawane przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikatem został wyróżniony również kierunek „zarządzanie
ryzykiem zdrowotnym” I i II stopnia prowadzony przez Wydział
Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Do Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki
studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu
ogólnoakademickim lub praktycznym), jak również studia podyplomowe, doktoranckie oraz specjalności, prowadzone w polskich
szkołach wyższych. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” Fundacja wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia
społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się
w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu
kształcenia zgłoszonego do oceny. Eksperci Programu badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na
tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców,
wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk
na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.
Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” odbyła się
9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. Certyfikaty „Studia z Przyszłością” wręczyli
wspólnie prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie
jakości kształcenia oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczyste otwarcie boiska Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
23 kwietnia 2018 r. oficjalnie otwarto boisko wielofunkcyjne Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Medyków 8 w Katowicach.
W otwarciu wzięli udział m.in. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz Wiceprezydent
– Waldemar Bojarun, Krzysztof Pieczyński - Radny Rady Miasta Katowice,
Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Magdalena Biela,
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Boryczka, Prorektor ds.Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prodziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym prof. dr hab. n.
med. Jacek Kasperski, Zastępca Kanclerza - Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji
Izabella Krzak, dr hab. nauko zdrowiu Ryszard Plinta prof. nadzw. SUM – kierownik Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studenci i pracownicy
Uczelni. Otwarcie poprowadziła Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez JM Rektora SUM i Prezydenta Katowic rozpoczął się mecz inauguracyjny, w którym zmierzyły się
drużyny pracowników Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do rywalizacji stanęły również
zespoły: redakcji Dziennika Zachodniego, polskojęzycznych studentów SUM oraz studentów English Division. Otwarciu towarzyszyły
również rozgrywki streetballu oraz siatkówki plażowej.
Turniej piłki nożnej zakończył się zwycięstwem drużyny polskojęzycznych studentów Uczelni. Drugie miejsce przypadło pracownikom UM
Katowice a trzecie zespołowi pracowników SUM.
Nowo wybudowany kompleks sportowy składa się z bieżni trójtorowej o długości 200 m, boiska wielofunkcyjnego, boiska do gry w siatkówkę plażową, rozbiegu do skoku w dal oraz rzutni kulą. Boisko daje możliwość rozgrywania meczów siatkówki, tenisa, piłki ręcznej,
piłki nożnej i koszykówki. Budowa obiektu sportowego kosztowała 1 723 828,00 zł, w tym 1 045 520,00 zł pochodzi z dofinansowania
Miasta Katowice, a reszta ze środków własnych Uczelni.
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Uroczystość Odnowienia dyplomów lekarza dla absolwentów
Uczelni sprzed 50 lat

W dniu 26 maja 2018 r., w Auli zlokalizowanej w Zabrzu-Rokitnicy odbyła się uroczystość Odnowienia dyplomów lekarza dla
absolwentów Uczelni sprzed 50 lat.
W uroczystości uczestniczyli Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, I Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Zygfryd Wawrzynek, uroczystość
prowadziła Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani dr n. med. Maria
Gajecka-Bożek.
Uroczystość skierowana była do absolwentów Uczelni, którzy 50 lat temu otrzymali dyplom lekarza i lekarza dentysty. Było
wśród nich wielu znakomitych lekarzy różnych specjalności, których sukcesy zawodowe liczone są przede wszystkim tysiącami
wyleczonych chorych. W szacownym gronie absolwentów roczników 1968/1969 były osoby, które osiągnęły najwyższe
profesorskie tytuły naukowe i stanowiska: prof. Maria Formińska-Kapuścik, prof. Krystyna Pierzchała, prof. Witold Lukas
(konsultant krajowyw dziedzinie medycyny rodzinnej), prof. Janusz Nowotny Rektor AWF w Katowicach w latach 1996-1999,
zm. 2016), prof. Grzegorz Opala (Minister Zdrowia w latach 2000-2001, Poseł na Sejm), prof. Władysław Pierzchała (Rektor
SUM w Katowicach w latach 1990-1996), prof. Henryk Trzeciak, prof. Jerzy Widuchowski.
Absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz odnowili przysięgę Hipokratesa.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przystąpi do Magna Charta
Observatory
Wniosek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o przystąpienie do Magna Charta Observatory został pozytywnie rozpatrzony przez
Radę Obserwatorium, a tym samym Uczelnia została zaproszona
do uroczystego podpisania Magna Charta Universitatum we wrześniu 2018
r. podczas obchodów uroczystości 30-lecia Magna Charta Universitatum
w Salamance.
Magna Charta Observatory to stowarzyszenie sygnatariuszy, które działa
w celu zapewnienia integralności pracy intelektualnej i naukowej
w instytucjach i społeczeństwie, wzmacniając tym samym zaufanie do relacji
między uczelniami, a ich społecznościami, lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi lub globalnymi, poprzez realizację zasad zawartych w Magna
Charta Universitatum.
Obserwatorium gromadzi informacje, wyraża opinie i przygotowuje
dokumenty dotyczące poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości
uniwersytetów i praw ustanowionych w „oświadczeniu o podstawowych
wartościach” - Magna Charta Universitatum.
Instytucja ta została założona przez Uniwersytet w Bolonii i Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Jest to organizacja nonprofit z siedzibą w Bolonii. Współpracuje z innymi organizacjami krajowymi, europejskimi oraz międzynarodowymi, dążącymi
do podobnych lub zgodnych celów, głównie do zachowania wartości akademickich bez żadnych wpływów i nacisków.
Obserwatorium wypełnia swoją misję głównie poprzez swoją stronę internetową, media społecznościowe, publikacje, organizację
konferencji, seminariów i warsztatów, podejmowanie monitoringu, partnerstwa z pokrewnymi instytucjami oraz poprzez
konferencje organizowane przez inne organy.
Magna Charta Universitatum zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej, a dokument ten przez międzynarodowe środowisko uniwersyteckie nazywany jest standardem w przynależności do międzynarodowej społeczności, podzielającej
te same wartości i cele akademickie.
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Prof. Andrzej Więcek, laureatem nagrody Europejskiego Towarzystwa
Nefrologicznego (ERA-EDTA)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został
laureatem tegorocznej nagrody Europejskiego Towarzystwa
Nefrologicznego (ERA-EDTA). Nagroda została przyznana w uznaniu
wybitnego wkładu Profesora w rozwój Towarzystwa.
Prof. Andrzej Więcek jest członkiem ERA-EDTA od 30 lat.
W 2011 r. został sekretarzem-skarbnikiem, a trzy lata później Prezydentem tej organizacji. Podczas swojej kadencji na tym stanowisku
ustabilizował sytuację finansową Towarzystwa, doprowadził
do reorganizacji biura w Parmie i zwiększył liczbę członków ERA-EDTA.
Był aktywnym członkiem wielu organów Europejskiego Towarzystwa
Nefrologicznego, w tym Naukowej Rady Doradczej ERA-EDTA, której
przewodniczył w latach 2014-2017.
W 2011 roku zainicjował Platformę Młodego Nefrologa. Jest
pomysłodawcą utworzenia wirtualnego muzeum ERA-EDTA i jego
pierwszym kustoszem.

Prof. Andrzej Więcek
Honorowym Członkiem Czeskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, został Członkiem Honorowym
Czeskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Wyróżnienie zostało wręczone w trakcie Ceremonii otwarcia
37 Kongresu tego Towarzystwa, które odbyło się 4 czerwca 2018 r.
w Pradze.

dr hab. Aleksander Owczarek ekspertem Zespołu Kwalifikacyjnego
LIDER
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał dr hab. n. o zdr.
inż. Aleksandra Owczarka, kierownika Zakładu Statystyki Katedry Analizy
Instrumentalnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na eksperta uczestniczącego w obradach Zespołu
Kwalifikacyjnego w ramach IX edycji programu LIDER.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem
jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych,
których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jana Szewieczka
Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr. hab n. med Janowi Szewieczkowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek jest kierownikiem Kliniki Geriatrii Wydziału
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posadowionej
w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM.
Przygotował podstawy programowe nauczania geriatrii i prowadzi zajęcia z tego
zakresu na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydziale Lekarskim
w Katowicach, studiach podyplomowych oraz kursach dla lekarzy. Jest
współautorem rozdziałów w kilku podręcznikach, opiekunem 93 prac licencjackich
oraz 86 prac magisterskich. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
w dziedzinie geriatrii oraz chorób wewnętrznych. Uczestniczy w działalności
organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Pełnił funkcję wydziałowego
koordynatora programu Erasmus/Sokrates. W latach 2005-2012 był członkiem
Senatu SUM. Działalność naukowa prof. dr. hab. n. med. Jana Szewieczka
koncentruje się na gerontologii klinicznej. Do najbardziej znaczących należą wyniki
badań stuletnich mieszkańców województwa śląskiego, które wykazały związek
między większym ciśnieniem tętniczym a lepszym stanem funkcjonalnym oraz
prawdopodobieństwem dłuższego przeżycia osób stuletnich, otwierając nowe perspektywy w opiece nad osobami starszymi.
Zaowocowały również zaproszeniem przez grupę badawczą dr. Henry Brodatego z Uniwersytetu Południowej Walii w Sydney
do współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego ICC-Dementia. Istotne znaczenie praktyczne mają badania dotyczące wielkich problemów geriatrycznych, w tym zespołu kruchości, jatrogennych zespołów geriatrycznych, ryzyka
upadków i odleżyn.
Prowadzi wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa
Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Otrzymał wielokrotne nagrody naukowe, dydaktyczne i organizacyjne JM Rektora SUM, odznakę honorową „Za wzorową
pracę w służbie zdrowia” (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2007), Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(2013), Medal „Pro Christi Regno” (2015), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2016).

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Marcina Adamczaka
25 kwietnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację
profesorską dr. hab. n. med. Marcinowi Adamczakowi.
Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak jest pracownikiem Katedry i Kliniki
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Wiedzę
z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał podczas staży naukowych w Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu
w Heidelbergu.
Prowadzona przez Profesora działalność naukowo-badawcza dotyczy
następujących kierunków badań: stężenie leptyny w osoczu u chorych na
przewlekłą chorobę nerek leczonych hemodializami lub poddanych transplantacji nerki; udział leptyny w patogenezie samoistnego nadciśnienia
tętniczego i wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na leptynemię; leptynemia w osoczu u osób w wieku podeszłym; regresja
stwardnienia kłębuszków nerkowych pod wpływem enalaprilu; wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na adiponektynemię
u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze; adiponektynemia u osób w wieku podeszłym, u chorych z nadciśnieniem tętniczym
samoistnym, oraz u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami lub poddanych transplantacji nerki; patogeneza
nadciśnienia naczyniowo-nerkowego; tzw. programowanie płodowe; wpływ kalcimimetyku na gospodarkę hormonalną.
Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrody
im. Bernd Tersteegen (międzynarodowa doroczna nagroda naukowa Verband Deutsche Nierenzentren), czterech nagród ministra
zdrowia, nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas zjazdu European Council for Blood Pressure
and Cardiovascular Research (2003), a także ośmiu nagród Rektora SUM (siedmiu naukowych i jednej dydaktycznej).
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Grażyny Lisowskiej
25 kwietnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył
nominację profesorską dr hab. n. med. Grażynie Lisowskiej.
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska z Katedry i Oddziału
Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą
z zakresu otorynolaryngologii.
Działalność naukowa Pani Profesor koncentruje się głównie
na zagadnieniach dotyczących obiektywnej oceny narządu słuchu.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć opracowanie we współpracy z HNO Universitätsklinik Kantosspital Basel
nowatorskiej metody oceny układu oliwkowo-ślimakowego
przyśrodkowego z wykorzystaniem kontralateralnej stymulacji
akustycznej w diagnostyce schorzeń demielinizacyjnych
ośrodkowego układu nerwowego oraz guzów kąta mostowomóżdżkowego. Aktywność zawodowa Pani Profesor skoncentrowana jest głównie na nowoczesnych metodach leczenia nagłych
niedosłuchów i szumów usznych oraz na zagadnieniach związanych ze schorzeniami zatok i wykorzystaniu nowoczesnych technik
chirurgii endoskopowej zatok w praktyce klinicznej.
Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących zastosowania badań emisji
otoakustycznej we wczesnej diagnostyce zaburzeń narządu słuchu oraz nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl
prac dotyczących oceny czynności ucha wewnętrznego.

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Agnieszki Drosdzol-Cop
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr. hab. n. med. Agnieszce Drosdzol-Cop tytuł naukowy profesora nauk
medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop jest kierownikiem Zakładu
Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu
Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest specjalistką z zakresu położnictwa i ginekologii, uzyskała międzynarodowy tytuł specjalisty z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej
(International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology)
i aktualnie ukończyła specjalizację w dziedzinie seksuologii.
Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Ginekologii
Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest
również członkiem zespołu ekspertów EURAPAG (European Association
of Paediatric and Adolescent Gynaecology).
W strukturach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Agnieszka Drosdzol-Cop pełni funkcje: Przewodniczącej
Rady Bibliotecznej (od 2012); Członka Wydziałowej Komisji Doktoranckiej (od 2012); Członka Wydziałowej Komisji ds. Nauki
(2012-2016); Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach (od 2014); Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Programowej dla Kierunku Położnictwo (od 2014) oraz Członka Senackiej Komisji ds. Nauki (od 2016).
Jest członkiem Zespołu Egzaminacyjnego do przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego
Egzaminu Końcowego (od 2013); od 2015 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego; członkiem Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia za wybitne
osiągnięcia dla studentów oraz doktorantów (od 2016).

W całym kilkunastoletnim okresie pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej główne zainteresowania naukowe prof. Agnieszki
Drosdzol-Cop dotyczyły ginekologii dziecięcej i dziewczęcej (zaburzeń miesiączkowania, endometriozy, przewlekłego bólu miednicy
mniejszej, zaburzeń endokrynologicznych oraz wykorzystania seksualnego osób małoletnich), jak i seksuologii klinicznej.
W ramach współpracy międzynarodowej z Chair of Paediatric Gynaecology of the Institute for Postgraduate Medical Education
w Pradze prowadziła wieloośrodkowe pionierskie badania w zakresie alternatywnych metod postępowania w bolesnym miesiączkowaniu u dziewcząt. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop wypracowała autorski algorytm postępowania terapeutycznego
w krwawieniach młodocianych u dziewcząt, oparty na zastosowaniu hormonalnej terapii estrogenowo-progestagennej oraz zainicjowała proces przygotowania pierwszych polskich rekomendacji dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia
wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, które są aktualnie wykorzystywane w oddziałach położniczo-ginekologicznych na
terenie całego kraju.
Laureatka Nagrody Głównej Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; szesnastu nagród Rektora Uczelni, w tym ośmiu
w zakresie działalności naukowej, trzech z tytułu osiągnięć w pracy dydaktycznej oraz pięciu – w pracy organizacyjnej.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Michała Holeckiego
Postanowieniem z dnia 9 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda
nadał dr. hab. n. med. Michałowi Holeckiemu tytuł profesora
nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, związany z SUM od 2001
roku, jest pracownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Prodziekanem tego
Wydziału. Od stycznia 2016 r. jestem również kierownikiem
Oddziału Chorób Wewnętrznych Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach.
Prof. Holecki jest specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii,
diabetologii oraz posiada europejski certyfikat specjalisty
w dziedzinie leczenia otyłości i chorób metabolicznych.
Wpływ na przebieg pracy zawodowej prof. Holeckiego miały
zagraniczne wyjazdy naukowe i seminaria. m.in. w 2007 r. uzyskał
grant
International
Osteoporosis
Foundation,
w ramach którego odbył kurs dotyczący leczenia i diagnostyki
osteoporozy w Lyonie, a w 2009 i 2010 r. grant AmericanAustrian Foundation, w ramach którego uczestniczył w seminariach internistycznych w Salzburgu (Salzburg Medical Seminars in Internal
Medicine), organizowanych pod auspicjami Uniw. Columbia w Nowym Jorku. Ponadto uczestniczyłem
w licznych kursach ustawicznego
kształcenia z endokrynologii i chorób metabolicznych, a także kursach doskonalących z endokrynologii, nefrologii, diabetologii
i wielu innych.
W Uczelni pełnię funkcję: przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, wiceprzewodniczącego Wydziałowej
Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członka Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii. Od 2016 roku Prof. Holecki jest również konsultantem medycznym (z certyfikatem
dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii
Jest autorem ponad 101 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, kilku rozdziałów w książkach z dziedziny chorób
wewnętrznych, nefrologii, diabetologii i patofizjologii, oraz 40 doniesień zjazdowych (polskich i zagranicznych). Prof. Holecki jest również
autorem i współredaktorem "Rekomendacji diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych".
Prof. Holecki jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych, takich jak: Metabolism, Archives of Gynecology and Obstetrics,
Nutrition and Metabolism, European Journal of Clinical Nutrition, Kidney and Blood Pressure Research, Endocrinlogy, Macedonian Journal of Medical Science, Advances in Medical Science, Polish Archives of Medical Science, Osteoporosis International, Postępy Higieny
i Medycyny Doświadczalnej,Annales Academiae Medicae Silesiensis, Clinical Obesity, Endokrynologia Polska.
Jest również członkiem 6 rad redakcyjnych i naukowych, m. in.: Clinical Obesity - regional editor (2012-2015), Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, Świat Medycyny i Farmacji, Annales Academiae Medicae Silesiensis; był członkiem zarządu Young Investigators United
Board (YIU), przedstawicielem YIU z ramienia Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) na Europę Środkową 2010-2015
(jako jedyny przedstawiciel z Polski), aktualnie (od 2015r) współtworzy OMTF (Obesity Management Task Force) (również jako jedyny
Polak).
Jest członkiem 4 Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (pełniąc funkcję sekretarza), European
Association for The Study of Obesity, International Association for the Study on Obesity, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego).
Prof. Holecki prowadzi wykłady dla lekarzy (w kraju i zagranicą) w ramach: kursów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional
Education) oraz EASO/OMTF Teaching course (m.in. w Goeteborgu, Trnavie, Porto, Barcelonie i Wiedniu)

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Małgorzaty Kowalskiej
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr hab. n. med. Małgorzacie Kowalskiej tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska jest pracownikiem Katedry i Zakładu
Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
specjalistą w zakresie zdrowia środowiskowego oraz specjalistą w dziedzinie
epidemiologii.
Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej, członek
Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska działającej przy Radzie SanitarnoEpidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego (2015-2017).
Począwszy od 2018 r. sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Higienicznego. Wielokrotnie wyróżniana za swój dorobek naukowy nagrodami:
Fundacji Zdrowie i Środowisko oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej w Krakowie, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
Ministra Zdrowia.
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Adama Barczyka
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP
Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Adamowi
Barczykowi tytuł profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk jest kierownikiem
Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych oraz chorób
płuc.
Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych Profesora są badania stanu zapalnego dróg oddechowych
i tkanki płucnej w takich chorobach, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma oskrzelowa
i sarkoidoza.
Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European
Respiratory Society, Towarzystwa Internistów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych.
Wyróżniony za działalność naukową nagrodami Ministra Zdrowia: indywidualną za cykl publikacji dotyczących
patogenezy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (2006) oraz zespołową za publikacje dotyczące zastosowania
metody indukowanej plwociny w badaniach stanu zapalnego dróg oddechowych (2005); laureat European Respiratory
Society COPD Research Award 2001 dla najlepszej pracy z Polski (XI Kongres ERS w Berlinie, 2001); w latach 1997–
1999 trzykrotnie wyróżniony nagrodą II stopnia Rektora za działalność dydaktyczną, a w 2016 r. - nagrodą I stopnia
Rektora SUM za osiągnięcia naukowe (za publikacje dotyczące patogenezy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz
metodologii badań u pacjentów z tą chorobą).

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Urszuli GrzybowskiejChlebowczyk
Postanowieniem z dnia 9 maja Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł
profesora nauk medycznych dr hab. n. med. Urszuli GrzybowskiejChlebowczyk.
Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk jest kierownikiem
Kliniki Pediatrii Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistą z zakresu pediatrii,
gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.
Od 2014 r. Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, a także towarzystw zagranicznych: Europejskiego Towarzystwa Chorób Zapalnych Jelit (ECCO),
Europejskiego Towarzystwa Chorób Infekcyjnych (ESPID), Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
Dzieci (ESPGHAN).
Od początku pracy zawodowej zainteresowania Pani Profesor dotyczyły gastroenterologii dziecięcej, była inicjatorem stworzenia
Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego u dzieci.

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, jako jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, wdrożyła endoskopowe pobieranie
wycinków z części zstępującej dwunastnicy w celu diagnostyki celiakii oraz ocenę histopatologiczną w skali Marsha w modyfikacji
Oberhubera przy współpracy z Zakładem Histopatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kolejnym i najważniejszym przedmiotem zainteresowań są zagadnienia związane z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit u dzieci.
Prace dotyczą poszukiwania czynników mających wpływ na rozwój choroby oraz jej przebieg.
W latach 2005-2017 otrzymała 10 nagród indywidualnych i zespołowych Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie
działalności naukowej.
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Dofinansowanie MNiSW na realizację zadań upowszechniających naukę
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie MNiSW na realizację trzech zadań upowszechniających naukę:
1.

II Konferencja Naukowa - Otyłość wieku rozwojowego - od przyczyn do konsekwencji - na łączną kwotę 82 772 zł (organizatorem
konferencji jest Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM).
Planowany termin realizacji Konferencji to październik 2018 roku. Tematyka obejmować będzie najnowsze zagadnienia związane
z otyłością wieku rozwojowego ze szczególnym zwróceniem uwagi poprawę skuteczności leczenia tej choroby i powikłań z nią
związanych. Wykłady będą prezentowane zarówno przez prelegentów polskich, jak i reprezentantów międzynarodowego grona
specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Izraela

2.

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "W przestrzeni stresu i lęku" pod tytułem
"Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma" - na łączną kwotę 43 008 zł (organizatorem konferencji była Katedra i Zakład
Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM).

Konferencja odbyła się w dniach od 8 do 9 czerwca 2018 r. Tematyka obejmowała najnowsze zagadnienia związane z agresją
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, problematykę zła i nienawiści z psychologicznego oraz medycznego punktu widzenia
oraz problematykę traumy doświadczanej przez dzieci i dorosłych. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty o tematyce
interkulturowej, skierowane do studentów studiów anglojęzycznych oraz nauczycieli akademickich mających zajęcia dydaktyczne
z tymi studentami, a także warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem dla uczestników konferencji.
3.

Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim
ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - na łączną kwotę 7 700 zł (Koordynatorem
działań jest Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Otrzymana dotacja posłuży do upowszechnienia szerokiemu gronu odbiorców następujących unikatowych pozycji, będących
w posiadaniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
- Kartoteka nekrologów osób związanych z medycyną na Górnym Śląsku z prasy regionalnej i fachowej za lata 1988-2017,
- XIX wieczny rękopis "Receptariusz apteczny Szpitala Chorób Płucnych w Cieszynie" (ss. Elżbietanek), datowany na 1848 rok
- "Okulistyka ziołopisów polskich w XVI w. i na początku XVII wieku" Adama Bednarskiego z 1917 roku,
- "W sprawie organizacyi ogólnej Uniwersytetu, a Wydziału Lekarskiego w szczególności" Józefa Brudzińskiego z 1915 roku,
- "O znaczeniu sztuki lekarskiej i o stanowisku lekarzy" Józefa Polaka z 1883 roku,
- "Zakład zdrojowo-kąpielowy Rymanów. Solanka jodowo-bromowa w Galicyi" z 1894 roku.

Upowszechnienie powyższych materiałów umożliwi prowadzenie badań nad cennymi pozycjami, szczególnie wśród osób
zainteresowanych historią medycyny.

Śląskie Centrum Chorób Serca i Górnośląskie Centrum Medyczne najlepsze
w Polsce wśród szpitali kardiologicznych i kardiochirurgicznych
Na pierwszym miejscu wśród najlepszych szpitali kardiologicznych
i kardiochirurgicznych jest Śląskie Centrum Chorób Serca, w którym posadowione są jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii; Katedra Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Sercai Kardiologii Dziecięcej; Oddział Kliniczny Kardiologii; Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej
Terapii; Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń
Kardiometabolicznych.

Z kolei Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest drugie na liście najlepszych
szpitali kardiologicznych i czwarte wśród szpitali kardiochirurgicznych.
Pod lupę eksperci wzięli szpitale w całej Polsce, które działają w zakresie kardiologii i kardiochirurgii. Znaczenie miało wszystko to,
co jest ważne dla pacjenta – nie tylko diagnostyka, ale też liczba zatrudnionych lekarzy specjalistów czy nawet ilość łóżek i sal operacyjnych.
Śląskie Centrum Chorób Serca okazało się bezkonkurencyjne także m.in. w zakresie procedur zastawkowych, przeszczepów, implantacji kardiowerterów-defibrylatorów oraz kardiologii inwazyjnej, a Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego pod względem m.in. angioplastyki wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych, procedurach wieńcowych,
elektrokardiologii i implantacji stymulatorów serca.
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Uroczysty pochówek prochów osób, które przekazały ciała na rzecz
nauki Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu
W sobotę 12 maja odbyła się uroczystość pożegnania 25 zmarłych osób,
które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki Śląskiemu Uniwersytetowi
Medycznemu w Katowicach.
Zgromadziliśmy się, aby uczcić i upamiętnić ostatnią wolę darczyńców. Podjęli
oni bardzo odważną decyzję - przekazania swojego ciała po śmierci dla celów
poznawczych i dydaktycznych. Bez ich decyzji proces nauczania anatomii
człowieka byłby dla studentów ubogi i oderwany od rzeczywistości. – podkreśla dr hab. n. med. Prof. nadzw. SUM Grzegorz Bajor, kierownik Katedry
Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uczelnia zapewnia pochówek zgodny z wyznaniem i życzeniem Ofiarodawcy. Uroczystość odbywa pod koniec roku akademickiego, kiedy studenci
kończą zajęcia sekcyjne z anatomii i przygotowują się do egzaminu.
W uroczystości uczestniczą krewni Darczyńców, przedstawiciele władz
Uczelni, pracownicy naukowi i studenci.

Dla mnie oddanie własnego ciała na cele naukowe i dydaktyczne jest wyrazem najwyższego szacunku i najwyższej miłości do innych ludzi
– przyznaje prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - Horacy powiedział „Nie wszystek umrę” i oni tego dokonali. Nie umarli, ponieważ pamięć o nich, wiedza, jaka z ich
poświęcenia wynika, pozostanie na długie lata” – dodaje.
To już 15. pochówek Darczyńców w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W dzień pożegnania donatorów studenci przygotowują wieńce, znicze, przemówienia i stają przy urnach. W ten sposób okazują wdzięczność za najpiękniejszy dar, jaki im ofiarowano.
Ciało człowieka jest bowiem najwspanialszym i niezastąpionym atlasem anatomii bez którego niemożliwością jest wykształcenie dobrego lekarza.
Potrafimy docenić głębię ofiarowanego przez nich daru, z całego serca go szanujemy i za niego dziękujemy – zapewnia student pierwszego roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach Michael Schröter - ogrom wiedzy, który przyswajamy podczas zajęć anatomii staje się dzięki
Darczyńcom rzeczywisty, jasny i praktyczny. Stają się oni naszymi latarnikami, przewodnikami umożliwiającymi dojście do celu jakim jest
poznanie ciała ludzkiego, które w przyszłości będziemy leczyć”.
Program Świadomej Donacji Zwłok na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach został wprowadzony w 2003 r. jako pierwszy
w Polsce. Obecnie uczelnia posiada niemal 1800 potwierdzonych notarialnie aktów od osób, których wolą jest przekazanie po śmierci
ciała dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zmarła dr hab. n. med. Zofia Kazibutowska-Zarańska, prof. nadzw. SUM
17 maja 2018 r. zmarła dr hab. n. med. Zofia Kazibutowska-Zarańska, prof. nadzw. SUM
emerytowany Kierownik Kliniki Neurologii Katedry Neurologii Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Członek Polskiego Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Światowej Federacji Neurologów, Międzynarodowej Federacji Towarzystw Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej, Komisji PAN ds.: Padaczki,
Elektroencefalografii, Chorób Naczyniowych Mózgu, Chorób Mięśniowych, Neurofizjologii Klinicznej
Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN.
Uhonorowana m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL,
odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski
5 maja 2018 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski
emerytowany Kierownik Katedry Medycyny Środowiskowej, Zakładu Medycyny i Epidemiologii
Środowiskowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Członek
wielu
Towarzystw
Naukowych
m.in.:
Polskiego
Towarzystwa
Lekarskiego,
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, złotą i srebrną odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Medalem 40-lecia PRL, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”.
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Nagroda za poster dla zespołu Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
W dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Hotelu DoubleTree by
Hilton w Łodzi odbył się IV Międzynarodowy Kongres
Psychiatrii Sądowej. Konferencja ta jest organizowana
cyklicznie przez prof. dr. hab. n. med. Piotra Gałeckiego
(konsultanta krajowego z zakresu psychiatrii) oraz dr. n. pr.
Krzysztofa Eichstedta (sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi).
Kongres został objęty patronatem honorowym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia.
To interdyscyplinarne spotkanie gromadzi rokrocznie
zarówno lekarzy – głównie psychiatrów sądowych, jak i prawników – głównie sędziów, co daje rzadką okazję do żywej
wymiany poglądów na zawiłe i trudne problemy pogranicza
medycyny somatycznej, psychiatrii i prawa. Przykładem
takiej dyskusji była (momentami burzliwa) debata ekspertów
pt. „Główne wyzwania psychiatrii sądowej w Polsce”
moderowana przez redaktora Jacka Żakowskiego w pierwszym dniu Kongresu.
W tym roku nasz Uniwersytet był reprezentowany przez
dr. n. med. Krzysztofa Krystę (Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii), który w sesji ustnej zaprezentował temat: „Zgoda na leczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną” oraz przez lek. Annę Skowronek i dr. n. med. Rafała Skowronka (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej), którzy przedstawili poster pt. „Analiza
przypadków nagłych naturalnych zgonów pacjentów w oddziałach psychiatrycznych” (pełny skład zespołu autorskiego: Rafał
Skowronek, Christian Jabłoński, Marek Krzystanek, Anna Skowronek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska). Doniesienie to zostało nagrodzone przez Organizatorów dyplomem (Ryc. 1) i nagrodami książkowymi.

Nagroda dla pracowników Katedry Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
20 kwietnia 2018 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się
VIII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”.
W ramach konferencji rozstrzygnięto III edycję konkursu pt. „DUM SPIRO SPERO”
na najlepszą pracę naukową dotyczącą wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
Drugą nagrodę w konkursie zdobyła publikacja pracowników Katedry Zdrowia Środowiskowego SUM pt. „Preliminary study of possible relationships between exposure to
PCDD/Fs and dl-PCBs in ambient air and the length of life of people”. Autorami
wyróżnionego artykułu są: Grzegorz Dziubanek, Ewa Marchwińska Wrwał, Małgorzata
Ćwieląg-Drabek, Anna Spychała, Monika Rusin, Agata Piekut oraz Ilona Hajok. Praca
została opublikowana w Science of Total Environment w 2017 roku. W imieniu autorów nagrodę odebrał dr n. biol. Grzegorz Dziubanek.
Wartym podkreślenia jest fakt, że w ubiegłorocznej edycji Konkursu również drugą
nagrodę zdobyła inna praca zespołu Katedry Zdrowia Środowiskowego SUM pt. „Long
-term exposure to urban air pollution and the relationship with life expectancy
in cohort of 3.5 million people in Silesia”.
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Pracownicy Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM reprezentantami Polski na Regional Training Course on
Quality Assurance and Quality Management Systems for Diagnostic
Radiology

Mgr Sandra Modlińska oraz lek. Maciej Cebula, pracownicy Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Katedry
Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jedyni
przedstawiciele z Polski wzięli udział w organizowanym przez
International Atomic Energy Agency (IAEA) szkoleniu Regional
Training Course on Quality Assurance and Quality Management
Systems for Diagnostic Radiology.
Do szkolenia, które odbywało się w dniach 21-25.05.2018
w miejscowości Banja Luka, w Bośni i Hercegowinie kwalifikowany był tylko jeden zespół z każdego z krajów Europy Wschodniej.
W sumie wzięło w nim udział 25 osób z 10 krajów.

Pracownicy SUM na tropie tajemnicy śmierci Barbary Radziwiłłówny

17 maja 2018 roku z inicjatywy Zespołu do Badań nad Dworami i Elitami Władzy IH PAN w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii Polskiej
Akademii Nauk odbyło się pierwsze Konsylium Medyczno-historyczne
pod tytułem: „Tajemnica śmierci Barbary Radziwiłłówny”.
Członkowie Zespołu przy współpracy z naukowcami ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: dr. hab. n. med. Arturem Pałaszem z Zakładu Histologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
i dr. n. med. Rafałem Skowronkiem z Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej WLK przygotowali wystąpienia, na które
składały się referat dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej z Instytutu
Historii KUL.
W części historycznej omówiona została sylwetka Barbary oraz przedstawiony dotychczasowy stan badań nad przyczynami śmierci królowej,
a następnie dr hab. n. med. Artur Pałasz i dr n. med. Rafał Skowronek przedstawili, na podstawie nadesłanych im przez członków Zespołu informacji źródłowych, przypuszczalne przyczyny śmierci Radziwiłłówny.

Dogłębna analiza doprowadziła do stwierdzenia, że był nią najpewniej rak szyjki macicy, wykluczono za to zdecydowanie pojawiające
się w literaturze przedmiotu domysły o truciźnie lub chorobie wenerycznej. Konsylium cieszyło się sporym zainteresowaniem i Zespół
planuje jego kontynuację na kolejnych zebraniach.
Źródło i foto:
https://ihpan.edu.pl/sprawozdanie-z-pierwszego-konsylium-medyczno-historycznego-tajemnica-smierci-barbary-radziwillowny/
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Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych
W ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia działalności Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w dniach od 6 do
8 czerwca 2018 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencja Kanclerzy
i Kwestorów.
W Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych
uczestniczyli przedstawiciele:
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK,
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
Collegium Medicum UJ w Krakowie,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W gronie szacownych gości znalazł się również przedstawiciel Prokuratorii Generalnej.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki.
W trakcie części merytorycznej poruszone zostały kwestie dotyczące mediacji w sektorze finansów publicznych
a także bezpieczeństwa informacji w związku z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO. Była to także
doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczenia w zarządzaniu uczelnią.

X Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych
Jubileuszowa – X Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się w tym
roku w dniach 18-20 kwietnia, a miejscem jej organizacji było urokliwe
Podzamcze k/Ogrodzieńca. Pięknemu, częściowo skalnemu krajobrazowi dopisała również wspaniała pogoda, która zapraszała do kontemplowania przyrody, co tylko w niewielkim zakresie robić mogli
uczestnicy Konferencji ze względu na zaplanowaną intensywność
obrad.
Gościem m.in. tegorocznego spotkania była Dyrektor Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, wraz z koordynatorami e-ZLA, a tematem poszczególnych wystąpień była kwestia elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) oraz stopień przeszkolenia
z wprowadzanych w tym zakresie zmian personelu medycznego Szpitali Klinicznych SUM.
W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy zrelacjonowali efekty funkcjonowania tzw. „sieci szpitali” w IV kwartale
2017 r. i I kwartale 2018 r. oraz odpowiadali na pytania dotyczące rozliczania ryczałtu, nadwykonań, czy organizacji nowych konkursów na świadczenia.
W drugim dniu obrad omówiona została m.in. sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitali Klinicznych SUM, jak również udział
w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach projektów unijnych, czy w ramach dotacji z budżetu państwa. Przedstawione
zostały także zmiany w dokonywaniu oceny planów inwestycyjnych Szpitali, natomiast Dyrektorzy prezentowali zagadnienie
udziału poszczególnych Szpitali w Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN). Z kolei Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii
i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. przedstawiła kwestię uwarunkowań prawnych, jakie złożyły się na powołanie w Spółce nowego organu, jakim jest Rada Nadzorcza.

14

Tydzień Dni Otwartych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. Wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotowały specjalną ofertę
Dni Otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jako pierwszy zaprezentował się Wydział Lekarski w Katowicach. Uczestników przywitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med.
Jan E. Zejda. Następnie uczniowie wysłuchali wykładów wygłoszonych przez nauczycieli akademickich WLK: prof. dr hab. n. med.
Aleksandra Sieronia, prof. dr hab. n. med. Tomasza Urbanka, dr hab. n. med. Grzegorza Bajora, prof. nadzw. SUM oraz dr hab. n. med.
Tomasza Francuza. Głos zabrała również dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, wydziałowy koordynator ds. programu Erasmus+,
a także przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studenckiego i Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Po oficjalnej części uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowano stosowane w SUM nowoczesne
metody nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi symulacji medycznej i innowacyjnych pracowni multimedialnych.
Uczniowie zapoznali się również z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne koła naukowe STN-u. Uczestnikom Dnia
Otwartego umożliwiono zapoznanie się z zapleczem laboratoryjnym jednostek Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie oraz
wizytę w Dziekanacie i bibliotece wydziałowej.
17 kwietnia wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu. Wydział odwiedziło ponad pół tysiąca osób. Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli się przekonać, że nauki ścisłe da się
lubić, a przygoda z chemią i farmacją może być fascynująca. Na warsztatach młodzież miała okazję m.in. zaplanować, przeprowadzić
i wyciągnąć wnioski z samodzielnie przeprowadzonych reakcji chemicznych, dowiedzieć się co kryje kropla krwi, zapoznać się z podstawowymi zabiegami kosmetycznymi. Na odważnych czekał także biochemiczny escape room.
Dzień później uczniów szkół średnich zaprosił Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Uczestników powitały
władze Wydziału. Wykład „Implantologia od historii do współczesności” wygłosił dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec kierownik Zakładu
Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej. Następnie uczniowie
zwiedzili prosektorium i sale ćwiczeniowe do nauki anatomii człowieka oraz zapoznali się z prezentacjami pracowni laboratoriów
i klinik.
19 kwietnia należał do Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podczas Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani studiami na kierunkach:
fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, coaching medyczny mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną
ww. kierunków oraz uczestniczyć w warsztatach położniczych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych i psychologicznych. Uczestnicy
mogli zdobyć cenne informacje o perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunków prowadzonych przez Wydział. Nauczyciele
akademiccy i studenci przekazali osobom odwiedzającym wiele istotnych informacji. W ramach Dnia Otwartego Wydziału zajęcia
odbywały się m.in. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Obiekcie Sportowym Zakładu Adaptowanej
Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii oraz w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto w Katowicach przy ul. Francuskiej 20/24 gdzie posadowiony jest Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa przedstawiona została oferta edukacyjna z kierunku pielęgniarstwo.
Dzień Otwarty – 20 kwietnia, zorganizował Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli wziąć
udział w pokazie pierwszej pomocy i kuchni molekularnej, pomiarach jakości wody przeznaczonej do spożycia i słuchu. Zaprezentowano
również mierniki do pomiaru pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez telefony komórkowe, oraz do pomiaru dźwięków
i dynamometr do pomiaru siły ręki. Uczestnicy mogli również zmierzyć ciśnienie i sprawdzić skład masy ciała.
Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego, którzy bardzo
chętnie uczestniczyli w Dniach Otwartych Uczelni. W sumie nasze Wydziały odwiedziło prawie 1500 osób.
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Studenci z Zabrza zwycięzcami SUM WARS 2018

Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w składzie: Adrianna Jagosz (VI rok kierunku lekarskiego), Oliver Piotr Firszt (VI rok kierunku lekarskiego), Marek Tułacz
(V rok kierunku lekarskiego), Maksymilian Ogiela (V rok kierunku lekarskiego) oraz Tomasz Brachmański (III rok ratownictwa
medycznego) zwyciężył w 6. Zawodach Symulacji Medycznej SUM WARS 2018, które odbyły się 11 kwietnia w Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Drugie miejsce zdobyli studenci VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Magda Szwarczewska,
Karolina Woźnica, Wojciech Barański, Jakub Bielak.
Na trzecim miejscu uplasował się zespół z V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu: Dominika Bursy, Julia Latos, Julia Szkaradek, Ewelina Jantos i Jacek Jankowski.
Czwarte miejsce należy do drużyny z IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach w składzie: Weronika
Sokół, Monika Słaba, Paweł Papka i Jakub Rodzoś.
Każdy zespół miał do wykonania trzy zadania. Pierwszy scenariusz zakładał 30-minutowy dyżur w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, podczas którego studenci musieli udzielić pomocy pacjentowi po urazie głowy będącemu pod wypływam alkoholu,
kobiecie z bólem brzucha, u której w trakcie podawania leku rozwija się reakcja alergiczna, pacjentowi z bólem w klatce
piersiowej i dusznością oraz czwartemu - z obrzękiem płuc.
W kolejnym zadaniu zawodnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą medyczną, ale także empatią i umiejętnością komunikowania
trudnych wiadomości. Zadaniem zespołu była bowiem opieka nad pacjentem po ciężkim wypadku oraz przekazanie rodzinie
informacji o złych rokowaniach i poruszenie tematu oddania narządów pacjenta do przeszczepu.
W trzecim zadaniu zespół był wezwany do 6-letniego dziecka po wypadku na rowerze. Zadaniem zespołu było prawidłowe
zbadanie pacjenta, rozpoznanie obrażeń głowy i nasilających się zaburzeń świadomości oraz opieka nad pacjentem i obecną na
miejscu zdarzenia matką.

Studenci SUM w czołówce konkursu „Superhelisa 2018”
Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego podjęli wyzwanie i zmierzyli się z dziesięcioma reprezentacjami
studentów uniwersytetów medycznych w kraju, w konkursie „Superhelisa 2018”.

XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej okazał się szczęśliwy
dla naszych studentów. Piotr Mielczarek, Zbigniew Putowski, Jacek Piecha
wspólnymi siłami zajęli II miejsce, tuż za reprezentacją organizatora czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W klasyfikacji indywidualnej w pierwszej
trójce znalazł się Piotr Mielczarek, zajmując III miejsce.
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Studenci SUM docenieni
Jeśli w naszym życiu brakuje czasu na aktywność fizyczną, nasze ciało szybko daje nam
znać, by coś zmienić. Nie od dziś bowiem wiadomo, że ruch to doskonała profilaktyka
u dzieci i młodzieży, zaś osobom starszym wydłuża życie.
By taką postawę promować, zaangażować w to studentów, zaprezentować
ich badania, osiągnięcia naukowe i wiedzę z zakresu fizjoterapii, 24 maja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zorganizowano ogólnopolską konferencję
studenckich kół naukowych "Znaczenie aktywności fizycznej w praktyce fizjoterapeutycznej”.
Studenci reprezentujący Koło Naukowe, działające przy Zakładzie Kinezyterapii i Metod
Specjalnych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, zdobyli wyróżnienia. I wyróżnienie za pracę:
Zdolności motoryczne uczniów "wczoraj i dziś" otrzymali Dominika Choła, Justyna Bilińska, Sebastian Kluczyński, zaś III wyróżnienie otrzymała Agnieszka Kaczmarek za pracę:
Ocena aktywności fizycznej kobiet po mastektomii.
Konferencja poprzedziła III edycję Konkursu Anatomicznego, podczas którego sukces
odnieśli studenci II roku fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Niepokonany okazał się Patryk Cieślar, zajmując I miejsce.
Zaraz po nim, na II miejscu, był Szymon Cziba.

Kolejne sukcesy naukowe studentów koła naukowego Katedry i Zakładu
Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko
-Dentystycznym w Zabrzu
W dniach 05-07.04.2018r. odbyła się międzynarodowa konferencja
pt.: "8th International Students’ Scientific Conference of Young Medical
Researchers" na której studenci koła naukowego Katedry i Zakładu
Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach zajęli wysokie miejsca:
1) I miejsce w sesji Health Sciences: "Orthorexia – new trend or real
pathology? Assessment of eating habits among polish university
students" – autorzy: Iga Florczyk, Maciej Gaździk, Mateusz Porwolik, Marta Grygiel, Weronika Kmiecik;
2) II miejsce w sesji Health Sciences: "Why sexual education should
be improved in Poland?" - autorzy: Marta Góral, Iga Florczyk, Maciej
Gaździk, Mateusz Porwolik, Maciej Bugajski;
3) III miejsce w sesji Public Health: "Thankful procedure or trauma?
Opinion of Polish university students towards pregnancy termination" - autorzy: Mateusz Porwolik, Maciej Gaździk, Iga Florczyk,
Maciej Bugajski;
4) Wyróżnienie w sesji Public Health: "Reproduction masterpiece or test tube baby? In vitro fertilisation in the eyes of Polish university
students" - autorzy: Mateusz Porwolik, Maciej Gaździk, Iga Florczyk, Maciej Bugajski
W dniach 25-26.04.2018r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: "INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS OF SILESIA" na której
studenci Mateusz Porwolik, Maciej Gaździk, Iga Florczyk, Maciej Bugajski pracą "Termination of life in the eyes of polish university
students" zajęli pierwsze miejsce w sesji Public Health and Healthcare.
To kolejny ogromny sukces studentów koła naukowego prowadzonego przez dr n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga, który jest
jego opiekunem i pod którego kierunkiem powstawały prace. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że to już trzeci rok z rzędu nasi
studenci odnoszą tego typu sukcesy i jesteśmy z nich bardzo dumni. Aktualnie przygotowują trzy publikacje naukowe do druku
w czasopismach z Listy Fidalelfijskiej o wysokim IF. Kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu jest prof. dr hab. n.
med. Bogna Drozdzowska. Gratulujemy również takich studentów Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

/dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg/
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Studentka fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nagrodzona
na konferencji XII Wiosna z Fizjoterapią

Olga Bujanowska - studentka należąca do Studenckiego Koła
Naukowego działającego przy Zakładzie Kinezjologii Katedry
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach zdobyła
nagrodę za najlepszą pracę w sesji plakatowej w kategorii studiów
licencjackich podczas zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia
2018 r.w Warszawie Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Naukowej XII Wiosna z Fizjoterapią.
Tematem nagrodzonej pracy był wpływ czasu korzystania ze sprzętu elektronicznego na ruchomość kręgosłupa u dzieci w wieku
przedszkolnym.

Złoto w aerobiku sportowym dla studentki SUM
Martyna Duda, studentka V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zdobyła
I miejsce w
Pucharze Polski w Aerobiku
Sportowym jako solistka.
Zawody odbyły się 10 czerwca 2018 w Krakowie.
Teraz Martyna Duda przygotowuje się do
październikowych Mistrzostw Świata w Holandii.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i gratulujemy
mistrzostwa Polski!
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Obchody 40-lecia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz Międzynarodowe Sympozjum
„Hip Osteoarthritis”
20 kwietnia br. odbyło się Spotkanie w sali konferencyjnej
hotelu „Courtyard Katowice City Center” przy ul. Uniwersyteckiej 13, związane z obchodami 40-lecia Oddziału Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu w Katowicach oraz
Międzynarodowym Sympozjum „Hip Osteoarthritis”.
Oddział powstał w Górniczym Centrum Medycznym i został
oficjalnie otwarty 1 września 1977, lecz pierwszego pacjenta
przyjęto 2 stycznia 1978. Nazwę szpitala zmieniono ostatecznie na Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz utworzono 1 grudnia 2000 Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
W wystąpieniu wprowadzającym zwróciłem uwagę na wielkie
dokonania swoich poprzedników, dwóch pierwszych ordynatorów – dr n. med. Andrzeja Wejsfloga i dr n. med. Jerzego
Totuszyńskiego, od wyposażenia po stworzenie znakomitego
zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, nastawionego już wtedy nie tylko na działalność usługową, ale także naukową, z udziałem
asystentów w licznych zjazdach, sympozjach, kursach i stażach oraz budowanie coraz potężniejszego prestiżu jednostki. Oddział
cieszył się od samego początku nie tylko bardzo dobrą opinią w zakresie troski o pacjenta i poziomu diagnostyczno-leczniczego,
ale także wspaniałymi stosunkami międzyludzkimi.
Obecnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne ze studentami polskimi, amerykańskimi, z Tajwanu oraz Unijnego Programu
Socrates–Erasmus, a na praktyki, kursy i staże szkoleniowe przyjeżdżają do nas studenci i lekarze z całego świata, nie tylko z Europy, ale również m.in. z Brazylii, Indii i Jemenu. Pod moim kierunkiem 19 osób uzyskało stopień doktora, a 19 specjalizację z ortopedii i traumatologii.
Dorobek Katedry to 206 publikacji, wyróżnianych lub nagradzanych m.in. w Finlandii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii i wielokrotnie w Polsce oraz redakcja naukowa 5-tomowej polskiej edycji „Campbell. Ortopedia Operacyjna”, 6 innych książek i kilkanaście
rozdziałów w podręcznikach. Zrealizowaliśmy 13 szkoleń ogólnopolskich i zagranicznych, w tym wprowadzające do specjalizacji
z ortopedii i traumatologii pod egidą CMKP, byliśmy wykładowcami na kursach pod auspicjami European Paediatric Orthopaedic
Society i European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology oraz zorganizowaliśmy 26 Sympozjów,
gł. o zasięgu międzynarodowym. Zespół uczestniczył w 89 kongresach i sympozjach krajowych oraz 56 zagranicznych, w tym organizowanych przez studentów.
Wynikiem wieloletniej współpracy z innymi jednostkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, są wspólne badania, interdyscyplinarne publikacje i granty. Najważniejsze wyróżnienia to pisemne podziękowania studentów i absolwentów polskich oraz zagranicznych uczelni, uzyskanie Certyfikatu „International Federation of Medical Students' Associations”, „Certyfikatu zaufania pacjentów”
w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013”, odznaczenia państwowe i z dziedziny naszej specjalności oraz
wybór mojej skromnej osoby na Prezesa ZG PTOiTr. Nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze, nierzadko zastosowane
po raz pierwszy w kraju, szeroko komentowano
w mediach oraz prezentowaliśmy podczas najważniejszych wydarzeń naukowych.
Międzynarodowe Sympozjum „HIP OSTEOARTHRITIS” było poświęcone niezwykle aktualnym i ważnym zagadnieniom, od profilaktyki rozwoju i leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra u dzieci i dorastających, nowości w endoprotezoplastyce, oceny metod
przedoperacyjnego planowania implantacji endoprotez po współczesne możliwości zapobiegania asymetrii długości kończyn
dolnych po aloplastyce.
Wzorem poprzednich lat zaprosiłem wybitnych gości z zagranicy i kraju, w przekonaniu, że podzielą się z nami bogatymi
doświadczeniami zawodowymi, a także wezmą aktywny udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Ciekawe wykłady zaprezentowali m.in. profesorowie: Jan Blacha z Lublina/Olsztyna, Jarosław Czubak - nasz Konsultant Krajowy z Otwocka, Jarosław Deszczyński i Artur Pepłoński z Warszawy, Szymon Dragan z Wrocławia, Maciej Kołban ze Szczecina, Janusz Popko z Białegostoku oraz
Jacek Kowalczewski, Wojciech Marczyński i Kazimierz Rąpała z Otwocka. Z Europy przybyli m.in.: Sujith Konan i Duncan Whitwell
z Wielkiej Brytanii, Eleftherios Louvis z Irlandii i Martin Wessling z Niemiec.

Wielkim zaszczytem był Honorowy Patronat wybitnych osobistości naszego regionu: Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,
Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Prezydenta Katowic Marcina Krupy, Rektora SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego i Dyrektora GCM Mgr Klaudii Rogowskiej oraz niezawodnej Śląskiej Izby Lekarskiej. Pragnę wyrazić
nadzieję, że Wykładowcy zaciekawili nas i przekonali do wyników prowadzonych badań oraz spostrzeżeń naukowych i praktycznych, a spotkanie było atrakcyjne, stało się znaczącą okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji oraz stworzyło forum wymiany koncepcji leczniczych i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych. Ponadto, jako Kanclerz Kapituły
Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”, uhonorowałem dwóch wybitnych polskich ortopedów i traumatologów: prof. Macieja Kołbana ze Szczecina i prof. Janusza Popko z Białegostoku.
Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że w przeddzień Sympozjum organizatorzy pokazali naszym Gościom Nikiszowiec - górnicze
osiedle położone na południu Katowic, znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki, industrialnej trasie turystycznej, od 2011
uznane przez ROZ za Pomnik Historii oraz zdobywcę czwartego miejsca w 2011 roku w plebiscycie 7 Nowych Cudów Polski przez
„National Geographic Traveler”.
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III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń
Ruchowych
W dniach 12-14.04.2018
w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach odbył się III Kongres Polskiego
Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych
oraz VII Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego zorganizowany przez obecnego
prezesa Towarzystwa prof. dr hab. med. Monikę Rudzińska-Bar.
W Kongresie uczestniczyło około 600 uczestników.
W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu znakomitych
polskich ekspertów w zakresie leczenia choroby Parkinsona
i chorób ruchu jak również wielu zagranicznych gości, w tym
utytułowanych i wybitnych ekspertów z zakresu zaburzeń
ruchowych: prof. Zbigniew Wszołek z Mayo Clinic (Jacksonville,
USA) prof. Bernhard Landwehrmeyer, (Ulm, Niemcy), prof. Jean
Marie Gracies (Paryż, Francja), prof. Stephane Lehericy, (Paryż,
Francja) oraz Jean-Marc Burgunder, Bern, Szwajcaria.
Po raz pierwszy Kongres i Zjazd był zintegrowany z konferencjami towarzystw pacjentów. W kolejnych dniach odbywały
się sesje Polskiego Stowarzyszenia Choroby Huntingtona, Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona i Innymi
Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz sesje dwóch Stowarzyszeń Chorych na Dystonię.
Podczas sesji plenarnych i satelitarnych zostały omówione najnowsze osiągnięcia dotyczące badań i terapii w chorobie
Parkinsona i innych chorób ruchy, a bogata oferta warsztatów umożliwiła nabycie praktycznych umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie chorób ruchu.
Honorowym członkowstwo Towarzystwa przyznano prof. Berhardowi Landemayerowi wybitnemu ekspertowi w zakresie
choroby Huntingtona, twórcy międzynarodowej sieci badań nad etiologią, obrazem klinicznym i przebiegiem choroby oraz
twórcy ideii oraz realizatorowi terapii genetycznej tej choroby.

Obchody Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona

09.05.2018 r. w budynku Zakładu Adoptowanej Aktywności
Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się obchody Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona zorganizowane
przez Pana dr hab. n. o zdrow. prof. nadzw. SUM Ryszarda Plintę
- kierownika Katedry Fizjoterapii oraz Śląskie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona.
W spotkaniu wzięło udział 60 chorych wraz z rodzinami.
Gościem honorowym był Pan Profesor Grzegorz Opala wybitny
neurolog, Profesor Honorowy SUM. Uczestnicy mogli wysłuchać
wykładów pracowników Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM : dr hab. n. med. Joanny Siudy
„Niedożywienie w chorobie Parkinsona - jak sobie radzić?"
i dr hab. n. med. Agnieszki Gorzkowskiej „Jak skutecznie
i efektywnie stosować leki w chorobie Parkinsona” oraz studentek Iwony Zarychty, Zuzanny Handwerker i Kamili Nowak.
W części praktycznej zostały przygotowane następujące
warsztaty: reedukacja chodu, nauka upadków, zajęcia choreograficzne, Nordic Walking, siłownia, ćwiczenia ręki, ćwiczenia
oddechowe, ćwiczenia twarzy, ćwiczenia ogólnousprawniające.
Uczestnicy mogli skorzystać również z konsultacji ortopedycznych oraz konsultacji reumatycznych.
Organizację wydarzenia wsparła bardzo duża grupa studentów
fizjoterapii wraz z pracownikami Zakładu Fizjoterapii Katedry
Fizjoterapii, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
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VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 10 marca 2018 r. odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca w Auli Zahorskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach, organizowana przez kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii GCM,
panią prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec. W konferencji wzięli udział wybitni polscy eksperci w dziedzinie
diagnozowania i leczenia wad zad zastawkowych serca, m.in.:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak, prof. dr hab. n. med. Marek Deja
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffmann
prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański
prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, prof. UJ dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś

prof. UJ dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. IK dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dr hab. n. med. Maciej Haberka
dr hab. n. med. Monika Komar, dr hab. n. med. Katarzyna Piestrzeniewicz, dr hab. n. med. Grzegorz Smolka, dr hab. n. med.
Michał Zembala
W trakcie obrad dokładnie omówiono aktualne zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem wad zastawkowych serca
u pacjentów dorosłych. W związku z publikacją nowych wytycznych ESC 2017 leczenia wad zastawkowych serca, Konferencja
stanowiła okazję do dyskusji na temat wprowadzonych zmian oraz oceny zastosowania aktualnych zaleceń w realiach polskiej
służby zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono dynamicznie rozwijającym się metodom interwencyjnego leczenia chorób
strukturalnych serca, a także interdyscyplinarnej opiece nad starszymi pacjentami z wadami zastawkowymi. Ważnym
aspektem sympozjum było omówienie przypadków klinicznych w kontekście omawianych problemów diagnostycznoterapeutycznych. Dopełnieniem sesji wykładowych były warsztaty echokardiograficzne, które pozwoliły wszystkim
zainteresowanym uczestnikom na doskonalenie umiejętności praktycznych. Poniżej znajdziecie Państwo główne tematy
poruszane na minionej Konferencji:
Wytyczne ESC dotyczące wad zastawkowych 2017 vs. 2012 r.
Przezskórne interwencje w wadach zastawkowych – 40 lat doświadczeń
Obrazowanie w przezskórnych zabiegach zastawkowych: TAVI / MitraClip
Ciężka wtórna niedomykalność zastawki mitralnej u chorego z niewydolnością serca

Zastawka trójdzielna i prawokomorowa niewydolność serca
Kontrowersje w leczeniu złożonych problemów u chorych z wadą zastawkową
Interpretacja wyników obrazowania w wadach zastawkowych
Wybrane trudne sytuacje kliniczne u pacjentów z wadami zastawkowymi
Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. dr hab. n. med. Piotra Ponikowskiego oraz we współpracy z Sekcją Echokardiografii PTK oraz Sekcją Kardiologicznego
Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK.
Komitet Organizacyjny już teraz pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na planowaną przyszłoroczną edycję
Konferencji, która odbędzie się 30 marca 2019 r.
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XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2018
W dniach 11-12.05.2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2018.
Organizatorem Konferencji była Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz II Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego
im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Współgospodarzem Konferencji było Miasto Katowice.
Honorowym patronatem objęli to wydarzenie: Prezydent Miasta
Katowice Marcin Krupa oraz JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki. Przewodnim tematem
Konferencji była diagnostyka ultrasonograficzna serca. Do Katowic przyjechało ponad 1000 kardiologów.

W uroczystości otwarcia Konferencji uczestniczyli: Wiceprezydent
Miasta Katowice Bogusław Sobula, Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz Zastępca ca Dyrektora
ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego prof. dr hab. n.
med. Krystian Wita. Gościem Konferencji był Sekretarz Zarządu
Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego prof. Frank
Flachskampf z Uniwersytetu w Uppsali.
Obradowano nad nowymi metodami wykorzystania echokardiografiiw diagnostyce i terapii kardiologicznej. Badanie echokardiograficzne jest obecnie podstawowym badaniem diagnostycznym, ale jest także nieodzowne w asystowaniu przy operacjach kardiochirurgicznych a także przy zabiegach kardiologii interwencyjnej, np.przy przezskórnym wszczepianiu sztucznej zastawki aortalnej co pozwala uniknąć operacji. Corocznie wykonywanych jest w Polsce około 1000 takich zabiegów.
W czasie Konferencji zorganizowano szkolenia warsztatowez zaawansowanych technik obrazowania a także kurs dla początkujących echokardiografistów.

Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ABC Pediatrii
16 marca 2018 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
ABC Pediatrii zorganizowana przez Członków Studenckiego
Koła Naukowego Kliniki Pediatrii Katedry Pediatrii, Wydziału
Lekarskiego w Katowicach pod opieką Dr n. med. Katarzyny
Musioł we współpracy z Studenckim Towarzystwem Naukowym SUM. Tematem przewodnim była neurologia dziecięca.
Konferencję
rozpoczął
pokaz
symulacji
medycznej
„Postępowanie w urazie czaszkowo-mózgowym u dziecka”.
Następnie wykład inauguracyjny „Terapia guzów ośrodkowego układu nerwowego wyzwaniem dla onkologii dziecięcej”
wygłosiła Pani dr hab. n. med. Grażyna Sobol-Milejska Kierownik Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii,
GCZD w Katowicach. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania
wykładu Pana Prof. dr hab. n. med. Marka Mandery na temat
„Stany zagrożenia życia w neurochirurgii dziecięcej”
oraz wykładu Pani dr hab. n. med. Ewy Emich-Widera
„ Wybrane zaburzenia neuro-rozwojowe”.
Uczestnicy zaprezentowali prace naukowe z dziedziny pediatrii w dwóch sesjach Ciekawych Przypadków Klinicznych. Dyskusję
prowadziła Komisja Ekspertów w składzie: Dr hab. n. med. Grażyna Sobol-Milejska, Dr hab. n. med. Ewa Jamroz, Dr hab. n. med.
Aneta Gawlik, Dr n. med. Katarzyna Musioł.
Studenci mieli również możliwość uczestnictwa w warsztatach praktycznych gdzie uczyli się i trenowali algorytm postępowania
w stanach nagłych z zakresu neurologii dziecięcej pod opieką Dr n. med. Aleksandry Antosz.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Panią Prorektor ds. Studiów i Studentów, Prof. dr hab. n. med. Joannę
Lewin-Kowalik.
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II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach
naukowych”

II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych” odbyło się 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10.00
– 15.00. Miejscem spotkania była sala dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
przy ul. Jedności 8 oraz hol przy sali dydaktycznej, gdzie uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje wyniki badań.
Skład Komitetu Naukowego:
- dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach)
- mgr chem. Jadwiga Pożycka (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach).
Skład Komitetu Organizacyjnego:
- dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach)
- dr n. chem. Danuta Pentak (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach)
- dr n. fiz. Lidia Szymczak-Mazur (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach)
- mgr inż. chem. Anna Ploch (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach).
W przedsięwzięciu wzięło udział 59 uczestników, w tym 5 prelegentów:
- dr hab. Nikodem Kuźnik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach)
- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach)
- dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków)
- dr Agnieszka Kowalczyk (LOT-QuantumDesign, WITec GmbH, Chorzów)
- dr Maxime Tchaya (WITec GmbH, Niemcy)
oraz 54 osoby, które uczestniczyły w sposób czynny (prezentacja wyników badań w formie plakatu, 38 posterów). Tematy wystąpień wraz
z programem Seminarium zawarte są w książce abstraktów (Załącznik).

II Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Wszyscy uczestnicy otrzymali
stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania a laureaci najlepszych prac posterowych – wyróżnienia w formie dyplomu i upominków.
Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii, które zostaną
zamieszczone na stronie Seminarium http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/ i Katedry http://farmacjafizyczna.sum.edu.pl/.
W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium w tym roku również otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu
wydarzeniu zorganizowanym po raz drugi przewyższyła nasze oczekiwania, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie, które stało
się wydarzeniem cyklicznym, odbyło się również w 2019 r. jako III Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne
w badaniach naukowych”, i mogło po raz kolejny promować nie tylko Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk

Noc Muzeów i Noc Bibliotek w Bibliotece SUM
Program tegorocznej Noc Muzeów
w Bibliotece SUM, która odbyła się
19 maja br., był ściśle związany
z obchodami jubileuszu Uczelni.
Zaprezentowane zostały plakaty
oraz
wystawy
przedstawiające
historię Biblioteki oraz Uczelni,
które są równolatkami i obchodzą
w tym roku 70-lecie istnienia.

Tematykę medyczną w trakcie Nocy jak co roku przybliżyli uczestnikom pracownicy
naukowi SUM. Wykłady wzbogacone zostały prezentacjami sprzętu oraz indywidualnymi
konsultacjami

Wystawy i prezentacje związane z anatomią przyciągnęły wiele
młodych osób, które mogły wziąć w ręce modele serca czy szczęki,
a także zobaczyć te struktury w dowolnych przekrojach w multimedialnym atlasie anatomicznym. Równolegle do nowych form
nauczania anatomii, zwiedzający mogli zobaczyć plansze z XVI
wiecznego atlasu anatomicznego De humani corporis fabrica autorstwa Andreasa Vesaliusa. Wrażenia artystyczne zostały zapewnione
przez zespół muzyki tradycyjnej Kuczeryki

Olbrzymią popularnością wśród zwiedzających cieszyła się przygotowana przez Bibliotekę SUM gra escape room. Uczestnicy
zamknięci „w gabinecie doktora Oscara”, aby móc opuścić pokój,
musieli rozwiązać liczne zagadki związane ze zdrowiem i służbą
zdrowia.
Odwiedzający bibliotekę równie chętnie zagrali w gry planszowe,
które udostępniła Biblioteka.

Gra escape room oraz gry planszowe cieszyły się tak dużą
popularnością, że Biblioteka zdecydowała się na powtórzenie
tych atrakcji w trakcie drugiego wydarzenia przygotowanego
przez Bibliotekę w tym roku to jest w trakcie Nocy Bibliotek,
która miała miejsce 9 czerwca br. Podczas obu wydarzeń do
dyspozycji odwiedzających oddano półkę z książkami, które można było wymienić na dowolną przyniesioną przez siebie czyli
coraz bardziej znany bookcrossing.
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Wieczór marzeń w ZOO
W dniu 8 czerwca 2018 r. na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego odbyła się kolejna edycja „Wieczoru Marzeń”imprezy skierowanej dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, mieszkających w naszym regionie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny
aktywnie włączył się w te działania. Na ten wyjątkowy dzień
Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz
studenci – członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego,
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Oddział Śląsk przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Dzieci
mogły przyjrzeć się doświadczeniom chemicznym, uczestniczyć
w projekcie Szpital Pluszowego Misia, bawiąc się w leczenie
pluszaków, jak również poćwiczyć swoje umiejętności plastyczne.

„Wieczór marzeń w zoo” -„Dreamnight at the zoo” - to międzynarodowa akcja zapoczątkowana w 1996 roku przez ZOO
w Rotterdamie. Jej celem było zorganizowanie charytatywnej, plenerowej imprezy dla niepełnosprawnych dzieci
oraz członków ich rodzin. Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, dzieci wraz z opiekunami zapraszane są do ogrodów
z oologicznych zawsze tego samego dnia w roku. Jak dotąd, „Wieczór marzeń” zorganizowało już kilkaset ogrodów
zoologicznych w kilkudziesięciu krajach świata i z roku na rok w akcję angażuje się ich coraz większa ich liczba.
Chorzowskie ZOO przystąpiło do niej w 2008 roku.

„Pragnę serdecznie podziękować za czynny udział i zaangażowanie Panu dr n. farm. Sławomirowi Smolikowi pracownikowi
Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz
studentom, na których zawsze możemy liczyć. Jednocześnie wyrażam nadzieję na kontynuację współpracy podczas kolejnych wydarzeń oraz uroczystości organizowanych w przyszłości.” – po zakończonym wydarzeniu powiedziała Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

VII Spartakiada rekreacyjno-sportowa
„Wyjść poza horyzont” – pod takim tytułem odbyła się VII Spartakiada
rekreacyjno-sportowa dla uczniów klas integracyjnych szkół podstawowych województwa śląskiego. W organizację zaangażowali się
studenci fizjoterapii SUM.
Uczniowie z Katowic i Bytomia m.in. ścigali się z kubeczkami wypełnionymi wodą, biegali z cytryną trzymaną na łyżce. Takie konkurencje
przygotowali studenci fizjoterapii. Dla tych pierwszych „to była przede wszystkim dobra zabawa i okazja, by poznać nowych ludzi” – mówiła Małgorzata Skorupka, nauczyciel wspomagający z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 w Katowicach.
Z kolei studenci mogli spróbować swoich sił w wolontariacie, poszerzając w ten sposób kompetencje społeczne.

Zawód fizjoterapeuty jest doceniany. „Studenci mogą znaleźć pracę
m.in. w gabinetach fizjoterapeutycznych, szpitalach, szkołach, klubach
fitnessowych. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy dysfunkcji
narządów ruchu” – mówiła kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod
Specjalnych, dr n. o zdrowiu Magdalena Dąbrowska-Galas.
Organizatorami Spartakiady są Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM oraz Szkoła
Podstawowa nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

25

Uroczystość wręczenia Dyplomów Prezydenta Miasta Sosnowca
22 marca 2018 roku, podczas posiedzenia Rady Wydziału, odbyło się
uroczyste wręczenie dyplomów Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana
Arkadiusza Chęcińskiego, nauczycielom akademickim Wydziału,
w podziękowaniu za zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów
naukowo-badawczych dla uczniów sosnowieckich szkół. Warsztaty te
zostały wysoko ocenione w ramach ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Sosnowcu.
Dyplomy wręczała – w imieniu Prezydenta Miasta, Pani Halina Czapla
– Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Otrzymali je: pomysłodawca warsztatów – Dziekan Wydziału, Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych, którzy wraz z Współpracownikami
prowadzili wspomniane zajęcia, oraz Pan mgr Michał Henke z Działu
do spraw Studiów i Studentów, który koordynował zadania administracyjne z ramienia Rektoratu SUM.
Warsztaty naukowo-badawcze zostały zorganizowane 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), we współpracy z SPNT i urzędem Miasta Sosnowca, dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W warsztatach wzięło udział blisko 700 uczniów. Dotyczyły
one szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, oraz zachowań prozdrowotnych, w tym także – dbałości o estetykę i pielęgnację ludzkiego ciała, a prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez Nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
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. Warsztaty te zgromadziły kolejnych 200 uczniów.
Koordynatorem międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca była dr Wanda Suchecka z 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, z Katedry i Zakładu
Immunologii i Serologii WFzOML.
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.
Przesłała: dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz

Warsztaty poświęcone zdrowiu i urodzie kobiety
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizował na rzecz miasta Sosnowiec w ramach „Tygodnia Dnia Dziecka” 26 maja 2018r podczas „Dnia Matki”
warsztaty poświęcone zdrowiu i urodzie kobiety. Wydarzenie odbyło się na
Górce Środulskiej w Sosnowcu.
Tematyka warsztatów:



Rodzaje cery i sposoby ich pielęgnacji.



Profilaktyka chorób skóry.



Zasady zdrowego odżywiania.



Kleszcze i ……..coś jeszcze ( budowa kleszczy, środowisko życia,
zabezpieczenie przed inwazją, zasady usuwania kleszczy).



Nużeniec i nużyca (objawy, badanie, profilaktyka).



Oznaczenie poziomu glukozy we krwi.



Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.





Badanie na obecność przeciwciał anty-Helicobacter pylori
Zasady wykonywania badania beta HCG.
Tworzenie biżuterii - warsztaty rękodzielnicze dla MAM.

Uczestniczące Katedry: Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Nutrigenomiki przy Katedrze Biologii Molekularnej, Zakład
Parazytologii, Biblioteka.
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III edycja Ogólnopolskich Warsztatów Umiejętności Miękkich „Catch
the Skills”

21-22 kwietnia 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyła się III edycja Ogólnopolskich Warsztatów Umiejętności Miękkich „Catch the Skills”
organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział
Sosnowiec.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Pani Dziekan
WFzOML prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk, Prezydenta Miasta
Sosnowiec Arkadiusza Chęcińskiego oraz Fundacji im. Lesława Pagi.
Patronatu medialnego udzielili farmacja.net oraz TV Silesia. Studenci
farmacji z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w licznych treningach,
na których uczyli się m.in. metod efektywnej komunikacji, zarządzania
stresem, zarządzania czasem oraz twórczego myślenia. Warsztaty
przeprowadzili certyfikowani trenerzy umiejętności miękkich. Wydarzenie to było również świetną okazją do integracji i wymiany poglądów między studentami różnych uczelni medycznych.

Konferencja „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”
26 maja 2018 r. na terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu odbyła się Konferencja Naukowa Studentów
Medycyny Laboratoryjnej „Diagnostyczne Zagłębie Nauki”
zorganizowana przez Śląską Medycynę Laboratoryjną.
W trakcie konferencji odbył się konkurs studenckich prac
naukowych, w czasie którego studenci z całej Polski mieli
możliwość zaprezentowania swoich prac naukowych,
zarówno badawczych, jak i poglądowych.
Tematyka Konferencji opierała się o dziedziny nauk, które
znajdują zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej.

Akcja „Pacjent pod opieką Diagnosty-Tarczyca”
27 maja w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbyła się współorganizowana przez Śląską Medycynę Laboratoryjną ogólnopolska akcja „Pacjent pod
opieką Diagnosty—Tarczyca”. Akcja odbyła się z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego. Członkowie Śląskiej Medycyny
Laboratoryjnej dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego, pomiarów
glikemii, wykonywali testy na nosicielstwo Helicobacter pylori oraz
udzielali porad dotyczących diagnostyki chorób tarczycy. Na osoby odwiedzające stanowisko czekały również talony na darmowe badania
w sieci ALAB Laboratoria.

27

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
W środę 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego odbyła się LIII uroczysta sesja
Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie z udziałem: radnych Sejmiku
i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli
społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiło
okazję do uczczenia 50. rocznicy istnienia uczelni, a także jej
działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
W sesji wziął udział również Prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz Przewodniczący Regionalnej Konferencji
Rektorów Uczelni Akademickich, który zaprosił do uczestnictwa w tej uroczystości także reprezentantów RKRUA.
Sesję otworzyło wystąpienie okolicznościowe JM Rektora UŚ
prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Głos zabrali także rektorzy Uniwersytetu Śląskiego poprzednich kadencji, Arcybiskup
Metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ i Tadeusz Donocik – prezes RIG w Katowicach i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
Przedmiotem posiedzenia była uchwała ws. przyjęcia oświadczenia dotyczącego 50-lecia UŚ. Pięćdziesiąta trzecia sesja Sejmiku
stanowiła ponadto okazję do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którymi wyróżnieni zostali
pracownicy uczelni.
Podczas uroczystości Uniwersytet Śląski, który powstał w 1968 roku z połączenia dwóch katowickich uczelni – Wyższej Szkoły
Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał także berło Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dar ze zbiorów Biblioteki
Śląskiej na ręce JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka przekazali Marszałek Wojciech Saługa oraz Dyrektor Biblioteki Śląskiej
prof. Jan Malicki.
Źródło: us.edu.pl, fot. Sekcja Prasowa UŚ

Przedstawiciele uniwersytetów medycznych w Tokio
19 kwietnia br. w Ambasadzie RP w Tokio zorganizowane zostało forum
naukowe „Medycyna polska XXI wieku”, w którym, jako prelegenci, udział
wzięli przedstawiciele pięciu uczelni medycznych oraz instytutów. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański .
Tematy prelekcji wybrane zostały pod kątem przedstawienia najciekawszych
projektów badawczych prowadzonych przez ośrodki akademickie i instytuty
naukowe w Polsce, których wspólną realizacją mogliby być zainteresowani
partnerzy po stronie japońskiej. Zebrana na sali ponad 80-osobowa publiczność w skład której weszli przedstawiciele ponad trzydziestu japońskich
uczelni medycznych i ośrodków naukowych, miała okazję zaznajomić się
z osiągnięciami polskich specjalistów z takich dziedzin, jak m.in. onkologia,
kardiochirurgia, nefrologia, endokrynologia, pediatria, pulmonologia, geriatria, stomatologia laserowa oraz immunologia.

AAAAI/WAO Joint Congress
W dniach 2-5 marca 2018 roku w Orlando na Florydzie odbył się
jeden z największych światowych kongresów alergologicznych
organizowany przez American Academy of Allergy, Asthma, and
Immunology oraz World Allergy Organization. Było to pierwsze
wspólne spotkanie naukowe tych Towarzystw.
Podczas Kongresu odbyło się także Spotkanie WAO House Delegates, w którym brali aktywny udział prezydent PTA – prof. Zbigniew
Bartuzi oraz prezydent PTA w latach 2009-2012 – prof. Barbara
Rogala.
W trakcie tego spotkania z udziałem w/w osób jako reprezentantów
polskiej alergologii omawiano przyszłość światowej alergologii oraz
plany Konferencji alergologicznych o randze międzynarodowej.
Ponadto dokonano wyboru nowych władz WAO – prezydentem
WAO został prof. Ignacio J. Ansotegui z Hiszpanii, prezydentemElektem – prof. Motohiro Ebisawa z Japonii.

Inauguracja XI
Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych
9 czerwca w Hali widowiskowo-Sportowej SPODEK
odbyła się uroczysta inauguracja XI Ogólnopolskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, w której wzięła udział Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
prof. dr hab. n, med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Celem imprezy jest m.in. popularyzacja sportu wśród
osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w kraju
i integracja ze społeczeństwem.
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