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Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
5 października w auli im. Prof. W. Zahorskiego odbyła się
71. Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na uroczystość przybyli
m.in.:
Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, śląscy
parlamentarzyści: Barbara Chrobak, Beata MałeckaLibera, Grzegorz Długi, Marek Wójcik oraz Senator Krystian Probierz; Prezydent Katowic Marcin Krupa i Wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, Przewodniczący
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Jakub Berezowski, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina Piotr Ziółkowski, przedstawiciele Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia Piotr Kaliszewski i Radosław Sierpiński, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej Łukasz Wojdyga.

Relacja wideo z Inauguracji Roku Akademickiego

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych:

Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu — profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - profesor Marcin Gruchała, JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – profesor Andrzej Drop, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – profesor Radzisław Kordek, Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie — profesor Wojciech Maksymowicz, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego — profesor Mirosław Wielgoś, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – profesor Ryszard Gellert.
Przedstawiciele władz uczelni śląskich:
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych – profesor Antoni Cygan, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach — profesor
Andrzej Kowalczyk, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach — profesor Władysław Szymański, JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego — profesor Krzysztof Szaflarski, JM Rektor
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego — Ksiądz doktor Marek Panek, JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej — profesor Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – profesor Barbara Kos, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach —
profesor Andrzej Małecki, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej — doktor habilitowany Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Organizacyjno-Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas — doktor Mariusz Lekston.
Członkowie Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych oraz Dziekani, Prodziekani, Kanclerze Uczelni
Wyższych, Doktor Honoris Causa SUM profesor Mieczysław Chorąży, Profesorowie Honorowi SUM: Profesor Grzegorz Opala
i Profesor Władysław Pierzchała. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych — Anna Janik, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach — profesor Jarosław Markowski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia — Jerzy Szafranowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach — Jolanta CzaplińskaJaszczurowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach — Barbara Daniel,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach — Tomasz Zjawiony oraz Honorowy Prezes RIG Tadeusz Donocik, Prezes
Izby Przemysłowo — Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Honorowy Konsul Chorwacji — Andrzej Żylak, Honorowy
Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych — profesor Zbigniew Śmieszek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 cd.
Sosnowiec ds. Rewitalizacji i Integracji Społeczności Lokalnej — profesor Marek Barański , Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach — Krzysztof Justyński, Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego — Dorota WodzisławskaCzapla, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach — Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Naczelnik Wydziału
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Zabrzu — Czesława Winecka, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach — dr Stanisław Dyląg, Duszpasterz Akademicki — Ksiądz Damian Copek, Prezes Zarządu
Fundacji Iskierka — Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Polska Press — Zenon Nowak, Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach — Jolanta Towarek, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej ze Szkoły Policji
w Katowicach — Jacek Słobosz, Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administracji Rezerwami — Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach — major Mariusz Maury.
Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji,
z którymi Uczelnia współpracuje, Dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących, reprezentanci stowarzyszenia absolwentów naszej Uczelni
oraz studenci i pracownicy SUM.
W swoim przemówieniu JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki nakreślił zmiany, jakie zaszły w Uczelni na przestrzeni siedemdziesięciu lat jej istnienia i wskazał na wyzwania, jakie przyniesie przyszłość, w tym nowa Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
„Wyzwań jest wiele.– podkreślił Rektor – To jak w przyszłym roku zorganizujemy naukę i dydaktykę będzie miało skutki dla rzeszy studentów, doktorantów i kadry naukowej przez następne lata. Dlatego musimy mądrze i wspólnie rozważyć planowane rozwiązania, bo w dłuższej
perspektywie czasowej od ich wdrożenia będzie zależała pozycja, a nawet dalsze istnienie Uczelni. Cytując Aleksandra Wielkiego, powiem:
„Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania”. Wierzę, że wraz z całą społecznością akademicką starannie przygotujemy się
do nowych wyzwań tak, aby nasz Uniwersytet przeszedł przez tę transformację w jak najlepszej kondycji”.
Inauguracja była także okazją do podpisania umowy na dofinansowanie projektu kształcenia podyplomowego lekarzy metodą symulacji
medycznej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski wręczył Rektorowi SUM prof. Przemysławowi Jałowieckiemu
symboliczny czek na kwotę ponad 10 mln zł.
Jak się okazało, nie był to jedyny czek, który tego dnia został przekazany na rozwój Uczelni. Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera
Jarosława Gowina Piotr Ziółkowski przywiózł z Warszawy niespodziankę w postaci czeku na obligacje skarbowe zwiększające kapitał
Uczelni, o wartości nominalnej 39 mln 101 tys. zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.
Po wystąpieniach gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli
ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i medali zasłużonym pracownikom Uniwersytetu.
Jak co roku odbyło się także pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2017/2018 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich
imieniu wystąpił prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń.
Tradycyjnie, uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof.
Antoni Cygan. Wystąpienie pod tytułem „Lekcja anatomii Doktora Tulpa” przybliżyło wszystkim obecnym związki sztuki z medycyną oraz
fascynację ludzkim ciałem artystów na przestrzeni wieków.
W związku z jubileuszem 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, inauguracji towarzyszył wieczorny Koncert w Sali
Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Był to prezent ofiarowany przez władze Akademii Muzycznej społeczności akademickiej SUM.
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Medale i odznaczenia dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 była okazją do podziękowania zasłużonym pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach i uhonorowania ich wkładu w rozwój Uczelni.
Na wniosek Jego Magnificencji Rektora Pana Profesora Przemysława
Jałowieckiego, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe, pracownikom naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia
uhonorowano:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - prof. dr. hab. n. med. Jana Szewieczka,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI – prof. dr. hab. n. med. Jerzego Chudka,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI – prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Sobczaka i dr. hab. n. med. Tomasza Wąsika.
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ uhonorowano:
prof. dr. hab. n. med. Czesława Marcisza,
dr hab. n. med. Grażynę Markiewicz-Łoskot,
dr. hab. n. med. Tomasza Irzyńca.
Medale Komisji Edukacji Narodowej, na wniosek Rektora zostały przyznane za szczególne zasługi w zakresie działalności
dydaktycznej nauczycielom akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
prof. dr. hab. n. med. Przemysławowi Nowakowi,
dr hab. n. o zdrowiu Monice Bąk-Sosnowskiej,
dr hab. n. farm. Ewie Chodurek,
dr hab. n. med. Katarzynie Komosińskiej-Vassev,
dr hab. n. med. Aleksandrze Mielczarek-Palacz,
dr hab. n. med. Katarzynie Winsz-Szczotce,
dr. hab. n. farm. Pawłowi Olczykowi,
dr. hab. n. med. Robertowi Wojtyczce,
dr n. hum. Halinie Kulik,
dr n. biol. Anecie Wójcik,
dr. n. med. Markowi Kardasowi.
Za działalność prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
odznaczono:
prof. dr hab. n. farm. Barbarę Dolińską,
prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Szkutnik,
prof. dr hab. n. fiz. Barbarę Pilawę,
prof. dr hab. n. med. Ludmiłę Węglarz,
prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Cieślara,
prof. dr. hab. n. med. Janusza Gumprechta,
prof. dr. hab. n. med. Jacka Kasperskiego,
dr hab. n. med. Jolantę Zalejską-Fiolkę,
dr. hab. n. med. Mirosława Śnita,
Aleksandrę Baluch,
Mariolę Wszeborowską.
Odznaki Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali Pracownicy:
prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk,
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki,
dr hab. n. med. Alicja Ekiel,
dr hab. n. med. Teresa Nieszporek,
dr hab. n. med. Anna Wnuk-Wojnar,
dr hab. n. med. Paweł Niemiec,
dr n. med. Beata Hornik,
dr n. med. Mirosława Janowska,
dr n. med. Urszula Sioma-Markowska,
dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała,
dr n. med. Joanna Woźniak-Holecka.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!
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Uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu

22 października odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Małgorzata Mańka-Szulik — Prezydent Zabrza, Naczelnik Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia —
Joanna Szymańska, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrza — Czesława Winecka, Wiceprezes
Asseco Poland — Krzysztof Groyecki wraz ze współpracownikami: Januszem Jasłowskim — Dyrektorem Działu Rozwiązań Regionalnych oraz Bernadetą Szymachą — Konsultantem ds. wsparcia sprzedaży, Prezes Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektorzy szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni oraz innych instytucji, z którymi Uczelnia współpracuje, Dziekani Wydziałów MechanicznoTechnologicznego oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta — Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, dr hab. n. med. Damian Czyżewski — Prorektor ds. Klinicznych, dr Bernadeta Kuraszewska — Kanclerz
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mgr inż. Izabella Krzak — Zastępca Kanclerza, Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji,
Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz pracownicy, studenci i doktoranci.
Po uroczystym przecięciu wstęgi goście mieli okazję zwiedzić Centrum i zapoznać się z jego możliwościami.
Na pięciu piętrach studenci mają do dyspozycji 7 sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy. Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne, pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową. Wszystko przebiega tak, jak w prawdziwym gabinecie.
Uruchomienie kolejnego Centrum Symulacji Medycznej jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed uczelniami wyższymi w dobie
nieustannego rozwoju technologicznego. Jestem przekonany, że miejsce to sprosta oczekiwaniom naszych obecnych studentów, wychowanych w cyfrowym świecie, a przyszłych maturzystów zachęci do studiowania w naszym Uniwersytecie – powiedział JM Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie partnerskiej z firmą Asseco Poland SA, SUM, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w Centrum pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego. Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu obsługi
narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach.
Kolejną oddaną do użytku salę informatyczną wyposażono w nowoczesne stacje typu All-in-one z rozdzielczością ekranów 5K oraz oprogramowaniem do nauki radiologii. Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych oraz nauczyć się ich analizy.
Od tego roku zajęcia z symulacji medycznej będą się odbywać także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych. Są to specjalnie
zatrudnione osoby, które po ukończeniu odpowiedniego szkolenia wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji oraz odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami, a także przekazywania trudnych informacji.
Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którego koszt to ponad 35 milionów złotych, powstało
w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dofinansowanie z UE wyniosło niemal 23 mln zł.
Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia wsparło w tym zakresie Śląski Uniwersytet Medyczny ponad 11 milionami złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach milionem, a Urząd Miasta w Zabrzu przekazał pół miliona złotych. Z kolei
Uczelnia zainwestowała ponad siedem milionów środków własnych, co wraz z dotacjami pozwoliło na powiększenie bazy w zakresie
symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w Zabrzu i Katowicach.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz drugi notowany w Rankingu Szanghajskim
Drugi rok z rzędu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został uwzględniony w zestawieniu Academic Ranking of World Universities (ARWU) — znanym jako
Lista Szanghajska.
W rankingu znalazło się dwanaście polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski
i Uniwersytet Jagielloński w pierwszej pięćsetce uczelni, natomiast w przedziale
miejsc od 500 do 1000 (ARWU World Top 500 Candidates 2018) – dziesięć, w tym
tylko dwie uczelnie medyczne: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
SUM został także ujęty w zestawieniu ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 w dziedzinie „medycyna kliniczna” w przedziale miejsc 401500. Oprócz SUM w rankingu znalazł się także Uniwersytet Jagielloński, Gdański
Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Twórcy zestawienia pod uwagę biorą liczbę absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę
najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczbę publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science", liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index).
W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przystąpił do
Magna Charta Observatory
18 września 2018 r. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podpisał dokument Magna Charta Universitarium.
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 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
(http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/polish).
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 non-profit 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.
www.magna-charta.org
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Niemal 67 mln zł dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na
Śląską Platformę Medyczną eCareMed
Projekt SUM pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych”
powstał w odpowiedzi na potrzeby
pacjentów w zakresie wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii
i neurologii.
Realizacja projektu pozwoli na zminimalizowanie czasu oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, zwiększy także dostęp lekarzy do
wyników badań pacjenta.
Dzięki jej utworzeniu nastąpi wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych w obszarze e-zdrowia.
Wdrożone usługi ukierunkowane zostaną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w leczeniu pacjentów. Platforma
umożliwi przeprowadzanie kompleksowej diagnostyki i terapii dobranej indywidualnie dla chorych z uwzględnieniem specyfiki ich choroby z wykorzystaniem telekonsultacji między podmiotami leczniczymi.
Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed, w zależności od swego profilu, będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji medycznych, telemonitoringu oraz telerehabilitacji.
eCareMed utworzony zostanie w oparciu o dwa projekty - tj. projekt złożony przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pn.
„Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” oraz „Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna", której liderem będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu. Ponadto projekt, którego liderem jest SUM będzie realizowany przez następujących partnerów:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Beskidzkie Centrum Onkologii — Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Rezultatem projektów będzie zintegrowane rozwiązanie na poziomie regionu, kompatybilne z krajową platformą medyczną.
W ramach projektu zbudowane zostanie Regionalne Repozytorium eDokumentacji Medycznej. EDM w ramach Platformy pozwoli
zarówno dużym podmiotom medycznym, jak i mniejszym, które posiadają kontrakt w ramach usług NFZ, dołączającym do projektu
Platformy eCareMed, na bardzo szybkie wdrożenie wytycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia związanych
z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.
Projekt Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn.
włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z
zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed) został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota całkowita projektu to ponad
78 mln zł, w tym kwota dofinansowania, która wynosi blisko 67 mln zł.
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Dofinansowanie na kształcenie podyplomowe lekarzy metodą symulacji
medycznej
Blisko 10 mln zł otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny na kształcenie
podyplomowe lekarzy. Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs na
rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji
medycznej dla tej grupy zawodowej w Programie Wiedza Edukacja
Rozwój.
Celem projektu realizowanego przez SUM jest rozwój kompetencji
zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów poprzez
organizację szkoleń, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych.
W ciągu 4 lat przeszkolone zostaną 1622 osoby.
Projekt zakłada przeprowadzenie kursów dla lekarzy chcących doskonalić swoje umiejętności zawodowe:



Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii
dziecięcej, podnoszący umiejętności praktyczne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych,



Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej, zawierający naukę manipulowania, przenoszenia, chwytania preparowania tkanek,



Kurs FAST – dla lekarzy chcących podnosić swoje umiejętności z zakresu następstw urazów, szybkiej diagnostyki obrazowej i kwalifikacji do właściwego leczenia chirurgicznego następstw urazów wielonarządowych,



Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych dla lekarzy kardiologów,



Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego i senioralnego dla lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej,



Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia,



Punkcja transseptalna i zabiegi w przegrodzie międzyprzedsionkowej dla lekarzy chcących podnosić swoje kompetencje z zakresu
kardiologii interwencyjnej pozawieńcowej i monitorowania echokardiografią śródzabiegową,



Elektroterapia w niewydolności serca,



Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej.

Okres realizacji projektu to lata 2019-2022.

SUM otrzymał dofinansowanie na rozwój kompetencji kadry
akademickiej oraz wymianę stypendialną
Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 700 tys.
zł. W ramach programu PROM — Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickie.
Spośród 32 wniosków złożonych w ramach naboru, w wyniku oceny merytorycznej na
liście umieszczono 30 projektów dofinansowanych na kwotę 19 653 600,83 zł.
Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. NAWA finansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie, oferując stypendia na pokrycie kosztów związanych
z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia
(trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach
letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia
mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do
pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
W drugim programie NAWA — „Welcome to Poland”, SUM uzyskał ponad 330 tys. zł . Jest to program umożliwiający wsparcie uczelni
i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kadry akademickiej i potencjału
instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw
otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. W ten sposób NAWA chce wspomóc wnioskodawców w uzyskiwaniu kompetencji oraz przygotowaniu organizacyjnym do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy.
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Prof. Marian Zembala doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
9 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni.
Profesor jest absolwentem UM we Wrocławiu, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób
Serca, byłym Ministrem Zdrowia, cenionym kardiochirurgiem i transplantologiem. Pełni także wiele funkcji w międzynarodowych stowarzyszeniach lekarskich,
ma w dorobku ponad 800 prac publikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych.
Jego wyróżnienie przyjęto owacją na stojąco. Gratulacje w imieniu władz Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach złożyli przybyli na uroczystość: prof. dr hab.
n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki, dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Prorektor ds. Klinicznych oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.

/ zdj.:UM Zabrze/

Nagroda Lux ex Silesia dla prof. Mieczysława Chorążego
14 października 2018 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla nauczycieli akademickich, pracowników i studentów śląskich uczelni. Na zakończenie uroczystości została wręczona nagroda „Lux ex Silesia”,
której tegorocznym laureatem został prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży.
Gratulacje w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach złożyli Profesorowi: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański - Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka - Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego.
Prof. Mieczysław Chorąży to wybitny uczony, twórca polskiej szkoły biologii nowotworów, doktor
honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii
Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, między innymi wydanej w 1973 wspólnie z Kazimierzem Duxem książki pt. Wstęp do biologii nowotworów. Oprócz tego opublikował ponad 120 artykułów i monografii, w dużej części anglojęzycznych. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Współpracował od lat siedemdziesiątych XX wieku z National Cancer Institute z Bethesda w USA,
prowadząc prace nad genetyką raka płuc..
Walczył w Powstaniu Warszawskim, za działalność w czasie wojny odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej
i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
/ zdj: https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/Miedzyuczelniana-Inauguracja-Roku-Akademickiego/41/

Medal Gloria Medicinae dla profesorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
W dniu 26.10.2018 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła
się uroczysta Gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego połączona z wręczeniem
najwyższego odznaczenia przyznawanego przez to Towarzystwo — Medalu
Gloria Medicinae. W tym roku decyzją Kapituły wśród odznaczonych znaleźli się
aż trzej przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
prof. Grzegorz Cieślar, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, wieloletni kierownik Katedry
i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
emerytowany pracownik SUM prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe oraz Profesor
Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przez
lata kierujący Katedrą i Kliniką Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala.
Aktu dekoracji dokonali Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego — prof. dr
hab. n. med. Waldemar Kostewicz oraz Honorowy Prezes Kapituły Medalu Gloria Medicinae — prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.
Medal Gloria Medicinae ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Lekarskie
przed 29 laty to nietypowe odznaczenie - jest on bowiem nadawany lekarzom
przez lekarzy za wybitne zasługi dla medycyny.
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SUM w rankingu szkół kształcących menedżerów zdrowia
W kształceniu przeddyplomowym Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach zajął 5 miejsce, a w kształceniu podyplomowym
uplasował się na 6 pozycji w kraju, w rankingu szkół kształcących
menedżerów zdrowia, przeprowadzonym przez czasopismo
„Menedżer Zdrowia” i wydawnictwo Termedia.
Okolicznościowe dyplomy wręczone zostały w trakcie II Kongresu
„Wizja zdrowia, diagnoza i przyszłość. Foresight Medyczny” odbywającego się w Warszawie w dniu 2 października 2018 r., pod
honorowym patronatem Ministra Zdrowia.
Wyróżnienia w imieniu Uczelni odebrali: prof. dr hab. n. med.
Krystian Wita – Koordynator studiów menedżerskich Executive
Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia
prowadzonych w SUM, zastępca dyrektora ds. lecznictwa
w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca SUM, konsultant wojewódzki ds. kardiologii oraz dr hab. n. o zdrowiu
Tomasz Holecki - kierownik studiów podyplomowych, kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału
Zdrowia Publicznego w Bytomiu - w związku z realizacją w Wydziale Zdrowia Publicznego studiów podyplomowych „Zarządzanie
w ochronie Zdrowia w warunkach integracji z Unią Europejską”, które zostały wyróżnione w rankingu.

Inauguracja Studiów Menedżerskich Executive Master of Business
Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia

26 października zainaugurowano pierwsze zajęcia na studiach Executive Master of Business Administration dla Sektora Ochrony
Zdrowia. Słuchaczy powitali m.in. Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr hab. prof. UŚ
Tomasz Pietrzykowski, dr Przemysław Wajda z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów — Dyrektor Programu MBA oraz
prof. dr hab. n. med. Krystian Wita — Koordynator studiów. Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration
dla Sektora Ochrony Zdrowia w Katowicach to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, finansów oraz
umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia.
Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników
rządowych i pracowników lub osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.
Zawiera sesje poświęcone w całości zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej, pozostałe zajęcia nawiązują do specyfiki funkcjonowania sektora.
Zajęcia realizowane w ramach ww. studiów kładą nacisk na aspekt praktyczny, tak aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze
rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków związanych z zarzadzaniem w ochronie zdrowia. Studia MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów-praktyków. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning — warsztat partycypacyjny), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżniony nagrodą „MarkaŚląskie” w kategorii „Nauka”

1 września odbyła się 24. Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gliwicach, podczas której rozstrzygnięto IX edycję Konkursu „MarkaŚląskie”. Nagrody przyznano w 14 kategoriach. Kapituła Konkursu wyłoniła,
spośród zgłoszonych wniosków, nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał nagrodę „Marka-Śląskie”
w kategorii „Nauka”, z podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego. W imieniu SUM nagrodę odebrała prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.
W kategorii „Zdrowie” nagrodę przyznano Górnośląskiemu Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach, a wyróżnienie SPSK im.
Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach.
Konkurs „Marka- Śląskie” ma na celu promocję województwa śląskiego, która
koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale
także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych.
Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy
się uznaniem i szczególnie dobrą opinią, jest ambasadorem regionu w Polsce
i na świecie.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze
oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki województwa.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wyróżniony odznaką
Zasłużony dla Miasta Sosnowca
27 września 2018 r. podczas obrad Rady Miejskiej w Sosnowcu prof. dr. hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prorektor
ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM,
w imieniu władz Uczelni, odebrał z rąk Przewodniczącego Kapituły Pana Wilhelma Zycha odznakę Zasłużony dla
Miasta Sosnowca. Przyjął także gratulacje od Prezydenta
Miasta Arkadiusza Chęcińskiego. Prof. Boryczka podziękował za wsparcie ze strony władz Sosnowca, które otrzymuje
Uczelnia, a bez którego tak dynamiczny rozwój Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
nie byłby możliwy.
Wśród uhonorowanych znaleźli się także: Uniwersytet Śląski, Iwona Załucka, od 2001 roku Prezes Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu oraz Aleksander
Dudek, założyciel i kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu.
Pośmiertnie odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca odznaczono ks. Dominika Rocha Milberta budowniczego sosnowieckiej Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny.
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Profesorowie SUM laureatami Portretów Polskiej Medycyny 2018
23 października, podczas Gali XIV Forum Rynku Zdrowia,
zostali wyłonieni Laureaci Portretów Polskiej Medycyny
2018 - wyróżnień przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy magazynu i portalu Rynek Zdrowia.
W kategorii „Lekarz Rynku Zdrowia” wyróżniony został
zespół pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Edwarda
Wylęgały, kierownika Oddziału Klinicznego Okulistyki
Wydziału
Lekarskiego
z
Oddziałem
LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Nagrodę przyznano za pierwszy w Polsce przeszczep
komórek macierzystych nabłonka rogówki u dziecka. Pacjentem był dziesięcioletni Kuba, u którego cztery lata
wcześniej doszło do poparzenia lewego oka wapnem
gaszonym. Po tym wypadku chłopiec stracił wzrok
w uszkodzonym oku. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, w którym znajduje się Oddział Kliniczny Okulistyki
SUM, to jedyne takie miejsce w Polsce i Europie Wschodniej, gdzie udostępniono pacjentom okulistycznym najnowszą terapię komórkami macierzystymi.
„Jestem bardzo wzruszony i bardzo dziękuję. Na tym portrecie powinien znaleźć się cały zespół — ludzi nie tylko z Polski, ale także
z Włoch. Bez nich nie dałoby się robić tak wspaniałych rzeczy czy sprowadzać tak innowacyjnych technologii — a to w zasadzie utorowało
w medycynie stosowanie komórek macierzystych w terapii lekowej. Jeśli w kardiologii, kardiochirurgii, neurologii zastosowanie będą miały
znaleźć komórki macierzyste, to właśnie tą ścieżką, „wydeptaną” przez okulistów, będzie można iść” – powiedział odbierając nagrodę prof. dr
hab. n. med. Edward Wylęgała.
W kategorii „Osobowość roku” nagrodę otrzymali twórcy i prowadzący program „36,6°C” w Telewizji TVN: Red. Ewa Drzyzga, dziennikarka
TVN oraz Prof. Krzysztof Łabuzek z Katedry Farmakologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W opinii zespołu dziennikarskiego magazynu i portalu Rynek Zdrowia, a przede wszystkim Telewidzów, program ten jest przykładem świetnej pracy edukacyjnej, między innymi w zakresie profilaktyki i zdrowego trybu życia.
/źródło i zdj. http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Gala-Rynku-Zdrowia-Laureaci-Portretow-Polskiej-Medycyny-2018,188784,10.html/

Dorobek naukowy profesorów i doktorów habilitowanych
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
„Dorobek naukowy profesorów i doktorów habilitowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – porównanie dwóch
wydziałów lekarskich” — pod takim tytułem w najnowszym numerze „Annales Academiae Medicae Silesiensis” (s. 236–239) ukazała
się praca autorstwa prof. dr hab. n. med. Wojciecha Pluskiewicza, prof. dr hab. n. med. Bogny Drozdzowskiej, dr hab. n. med. Piotra
Adamczyka oraz dr n. med. Romana Kuźniewicza.
Celem pracy było porównanie dorobku naukowego profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (w październiku 2015 r.) z analogicznymi danymi dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach (w październiku 2016 r.) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dane dotyczące dorobku naukowego dla publikacji pełnotekstowych zostały zebrane z baz Web of Science i Scopus.
Uzyskane wyniki wskazują, że średnie wartości wieku badanych naukowców, wieku uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wieku uzyskania tytułu profesora, czasu od doktoratu do habilitacji oraz czasu od habilitacji do profesury nie różniły się między
wydziałami. Spośród parametrów bibliometrycznych tylko całkowita liczba publikacji wynosząca 144,6 ± 124,2 dla wydziału w Zabrzu
oraz 260,6 ± 227 dla wydziału w Katowicach różniła się znamiennie (p < 0,0001). Pozo-stałe kryteria, czyli liczba prac z Impact Factor,
całkowita wartość Impact Factor, indeks cytacji według baz Web of Science i Scopus bez wykluczenia i po wykluczeniu autocytacji
i cytacji współautorów, a także współczynnik h według obu baz nie różniły się istotnie.
Pełny tekst artykułu dostępny jest na stronie:
http://annales.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=606:32-2018&catid=55&Itemid=273&lang=pl
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Naukowcy z SUM laureatami Nagrody Naukowej 2017

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski – kierownik Oddziału Klinicznego
Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz dwoje pracowników tej
jednostki: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szkutnik i dr hab. n. med. Roland
Fiszer zostali uhonorowani „Nagrodą Naukową 2017” przyznawaną przez
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Wyróżnienie zostało przyznane autorom za cykl publikacji dotyczących postępów w pozacewnikowym leczeniu
wrodzonych wad serca. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie inauguracji XXII Międzynarodowego Kongresu PTK 13 września 2018 r.
w Krakowie.

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa Prezesem Elektem

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, która pełni funkcję
Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została wybrana Prezesem
Elektem Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Decyzja zapadła w Warszawie podczas wyborów Sekcji Stwardnienia Rozsianego PTN.

Prof. Jarosław Markowski Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi

5 września 2018 r. podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski – kierownik Katedry
i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
został wybrany nowym Przewodniczącym Zarządu Głównego
tego towarzystwa.
Zgromadzenie odbyło się podczas 48. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi w Katowicach.
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Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec konsultantem wojewódzkim w dziedzinie
chirurgii onkologicznej
Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia powołał dr. hab. Sławomira Mrowca
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
onkologicznej na okres 5 lat.
Dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec jest pracownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekretarzem Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz członkiem Zarządu
PTCHO w kadencji 2016-2018.

„Złote Pióro” dla prof. dr. hab. n. med. Damiana Kusza
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, Kierownik Katedry i Kliniki
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został
doceniony przez redakcję „Pro Medico” za wieloletnią współpracę. Profesor niewątpliwie zasłużył się dla pisma Śląskiej Izby
Lekarskiej, które doczekało się jubileuszowego 250. numeru,
pisząc artykuły poświęcone ortopedii i traumatologii.
„Złote Pióro” wręczył Profesorowi dr n. med. Tadeusz Urban –
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wyróżniono
trzy osoby z województwa śląskiego.

Dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg odznaczony Medalem Za Zasługi dla Policji
24 lipca 2018 roku w zamku w Pszczynie, w ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, w szczególny sposób uhonorowano kilkunastoletnie zaangażowanie w poszukiwaniach osób zaginionych dr. n. med. Tomasza MęcikaKronenberga, któremu Komendant Wojewódzki Śląskiej Policji nadinspektor
generał Krzysztof Justyński wręczył medal Zasłużony dla Policji.
To odznaczenie jest wyrazem wdzięczności za jego bezinteresowną i profesjonalną pomoc w najtrudniejszych działaniach poszukiwawczych realizowanych zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i całego kraju.
Dr n. med Tomasz Męcik – Kronenberg jest lekarzem i pracownikiem naukowo-dydaktycznym SUM zatrudnionym w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Dowódcą Sekcji Wspomagającej Działania Poszukiwawcze z Psem Straży Pożarnej. Aktualnie jest przewodnikiem 2 psów poszukiwawczych (5-letnia golden retriever — Zosia oraz
4-letni labrador — Basia) z bardzo rzadką specjalizacją terenową — są to psy
służące do poszukiwania zwłok ludzkich w różnym stadiach ich rozkładu na
powierzchni oraz pod ziemią.
/zdjęcia: Policja Zawiercie/
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Profesorowie SUM Ambasadorami Kongresów Polskich
27 września w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła
się 18. Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, której współorganizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje
i Kongresy w Polsce.
Podczas gali przedstawionych zostało 16 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar, kierownik Katedry i Kliniki
Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Prof. dr hab. n.
med. Zbigniew Gąsior, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału
Nauk o Zdrowiu.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich służy promowaniu Polski,
jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Grzegorza Bajora
Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab.
n. med. Grzegorzowi Bajorowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor — specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista
medycyny ratunkowej, zaangażowany w pracach doświadczalnych w zakresie badań
nad możliwościami wykorzystania polimerów i kompozytów węglowych w traumatologii dzieci i młodzieży. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Prowadzi wykłady,
seminaria i ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa, ze studentami polskimi
i anglojęzycznymi. Zainicjował i doprowadził do podpisania międzynarodowej umowy o współpracy naukowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem w Ostrawie..
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół problematyki związanej
z poszukiwaniami nowych materiałów, które można wykorzystać w traumatologii
dzieci i młodzieży. Od 1994 roku prowadził badania doświadczalne i kliniczne,
w których dominującym zagadnieniem były biomateriały. Przeprowadził szereg
badań doświadczalnych na zwierzętach popartych badaniami histopatologicznymi.
Ocenił degradację biomateriałów w mikroskopie skaningowym metodą bezpośredniego odwzorowania, przeprowadził mikroanalizę rentgenowską oraz pomiary
spektroskopowe metodą absorpcyjną w podczerwieni. Nawiązał ścisłą współpracę
z inżynierami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy są twórcami oryginalnych polskich bioresorbowalnych kompozytów węglowych, równocześnie biorąc czynny udział w ich projektowaniu. Równolegle
z prowadzonymi badaniami nad resorbowalnymi biomateriałami interesował się możliwością zastosowania porowatego materiału korundowego w chirurgii naprawczej narządu ruchu u dzieci w okresie wzrostu kostnego. W tym celu nawiązał współpracę
z Zakładem Badawczo-Produkcyjnym Bioceramiki Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie oraz z Politechniką we Wrocławiu.
(źródło: Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).
W ciągu ostatnich lat prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor rozwinął kierunek badawczy, którego celem jest zastosowanie cyfrowej analizy obrazu górnego masywu twarzoczaszki. Połączenie różnych technik grafiki komputerowej uznano za dokładniejsze
i wiarygodniejsze metody pomiarów. W przedstawionym cyklu prac dokonano cyfrowej analizy masywu górnego i środkowego
części twarzowej czaszki, porównano parametry wejścia do oczodołu w czaszkach męskich i żeńskich a także zaproponowano
klasyfikacje alfanumeryczną oczodołów. W okresie od kiedy Profesor kieruje Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej został
rozwinięty Program Świadomej Donacji Zwłok, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez zwiększenie dostępu do zwłok ludzkich jako preparatów dydaktycznych. Na bazie tego programu prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
realizuje z powodzeniem cykle szkoleń kadawerowych dla specjalistów wielu kierunków zabiegowych o zasięgu krajowym jak
i zagranicznym. Czynnie uczestniczył w przygotowaniach kadawerowych do pierwszego przeszczepu twarzy we współpracy
z zespołem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii IMSC w Gliwicach.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor jest autorem i współautorem licznych artykułów i komunikatów naukowych, recenzentem
publikacji naukowych dla czasopism zagranicznych. Jestem członkiem Rady Naukowej i recenzentem czasopisma Standardy
Medyczne-„Problemy Chirurgii Dziecięcej”, członkiem Rady Redakcyjnej Trauma Surgery (Urazov`a Chirurgie) czasopisma
Czeskiego Towarzystwa Chirurgii Urazowej, członkiem Komitetu Naukowego w czasopiśmie Biomaterials in Orthopedii, recenzentem czasopisma Folia Morfologica, recenzentem w czasopismach zagranicznych Obesity Research & Clinical Practice.
Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Aktywnie uczestniczy w pracy wydziałowych i uczelnianych komisji, w tym Wydziałowej Komisji ds.
Kształcenia, której przewodniczy oraz w działalności Studium Doktoranckiego w Wydziale Lekarskim w Katowicach. Jest wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Anatomii Prawidłowej, którego publikacje były
nagradzane za osiągnięcia naukowe. Został ośmiokrotnie uhonorowany nagrodami Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Agaty Stanek
Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n.med. Agacie
Stanek tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n.med. Agata Stanek pracuje w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w której kieruje
odcinkiem angiologiczno-kardiologicznym. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, angiologii,
balneologii i medycyny fizykalnej. Uzyskała także europejski tytuł specjalisty w zakresie angiologii/medycyny naczyniowej.
Prof. Agata Stanek od 2015 roku pełni funkcję konsultanta województwa śląskiego w dziedzinie
angiologii. Jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Krioterapii.
Profesor bierze udział w licznych zespołach eksperckich krajowych i zagranicznych (m.in. ekspert
w spotkaniach grupy roboczej ds. „Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego” w ramach projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych — Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” organizowanych przez Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Zdrowia; jest członkiem Zarządu Głównego Vascular Independent Research and Education European
Organisation (VAS), członkiem Zarządu Głównego European Union Medical Specialization (UEMS)
Board of Division of Angiology/Vascular Medicine).
Prof. Agata Stanek w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pełni funkcję koordynatora współpracy w dziedzinie angiologii i medycyny naczyniowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Research Center on Vascular Diseases and Angiology Unit — University of
Milan (od 2014), członka Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2015).
Jest również członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych ds. przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP) (od 2013), członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii (od 2016), członkiem Komisji
Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta (od 2014).
Efektem wspólpracy zagranicznej Prof. Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital, Mediolan
i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest organizacja w Polsce w latach 2014-2018 pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation - nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych”, mających
na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej.
Prof. Agata Stanek odbyła szereg staży zagranicznych m.in. w Mediolanie, Budapeszcie, Pommelsbrunn-Hohenstadt. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Działalność naukowa Pani Profesor dotyczy głównie efektów biologicznych i terapeutycznych oddziaływania temperatur kriogenicznych na
organizmy żywe, w tym szczególnie krioterapii/kriostymualcji ogólnoustrojowej; adaptacji postępów diagnostycznych i terapeutycznych medycyny fizykalnej w medycynie klinicznej: wykazania przydatności terapeutycznej wolnozmiennych pól magnetycznych, światła spolaryzowanego,
laserobarii w angiologii; termografii w ocenie wydolności sportowców, gojenia owrzodzeń, diagnostyce przewlekłej choroby żylnej oraz zmian
skórnych; przydatności diagnostyki autofluorescencyjnej w diagnostyce zmian przed i nowotworowych przewodu pokarmowego.
Laureatka konkursu „PRACA ROKU - EDYCJA 2005” czasopisma „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”; dwunastu nagród Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w zakresie działalności naukowej, osiągnięć dydaktycznych i działalności organizacyjnej.
Prof. Agata Stanek jest także laureatką „Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Szkarłatnego Serca” Oddziału
Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, „Batorynki 2014” Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca
Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. Prezydent RP nadał dr. hab. n. med. Zbigniewowi Lorencowi tytuł
profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc jest kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej,
Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora dotyczą: chirurgii laparoskopowej, chirurgii ogólnej, (w tym
chirurgii przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów jelita grubego), leczenia chorych z urazami (w tym mnogimi obrażeniami ciała w aspekcie chirurgicznym oraz urazami jatrogennymi) oraz
endokrynologii, głównie leczenia chorób tarczycy, wewnątrzwydzielniczej części trzustki oraz nadnerczy, który
to kierunek badawczy jest istotnym elementem badań naukowych prowadzonych w Klinice. Ponadto dziesięcioletnie doświadczenie prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca w kierowaniu szpitalnym Punktem Krwiodawstwa zaowocowało opracowaniem sposobu praktycznego wykorzystania krwi z autotransfuzji w przygotowaniu
chorych do rozległych operacji chirurgicznych. Metoda ta została wprowadzona do praktyki klinicznej.
Profesor jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich (w latach 2001–2005 pełnił funkcję sekretarza
Oddziału Śląskiego, w 2005–2007 – członka Zarządu tegoż Oddziału, był również jego przewodniczącym
w kadencji 2013-1015 oraz 2015-2017), Polskiego Klubu Koloproktologii (w kadencji 2008–2010 członek Zarządu oraz skarbnik; Prezes w kadencji 2014-2016) oraz Przewodniczącym Zarządu Fundacji „Towarzystwo Rozwoju Chirurgii” w Sosnowcu.
/źródło:CDDMiF/
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Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jarosława Barskiego
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med.
Jarosławowi Barskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Barski jest zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest kierownikiem Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM. Wielokrotny laureat nagród Rektora
Uczelni.
Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa
Fizjologicznego, International HoloGenomics Society, European Brain and Behaviour
Society, International Behavioral Neuroscience Society. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.
Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jarosława Barskiego dotyczą
fizjologii móżdżku ze szczególnym uwzględnieniem funkcji białkowych buforów jonów
wapniowych Ca2+ oraz zwierząt transgenicznych jako modeli zaburzeń neurologicznych
i psychiatrycznych.
Wyniki badań naukowych Profesora publikowane były w licznych czasopismach zagranicznych. Profesor Barski wiele lat spędził za granicą jako stypendysta i współpracownik
naukowy Max-Planck-Institut für Neurobiologie w Monachium, University College London oraz Ludwig-Maximilian Universität w Monachium. Dorobek naukowy Profesora jest
wynikiem współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, takimi jak Harvard Medical School; Department of Neuroscience, Erasmus Medical Center; Boston University
Medical School; Unité d'Anatomie, Département de Médecine, Université de Fribourg;
Institut de Biologie, Université de Neuchâtel.
Prywatne zainteresowania Profesora to nurkowanie, tenis, narciarstwo, wędkarstwo,
filmowanie, fotografia, podróże.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Piotra Czekaja
Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr.
hab. n. med. Piotrowi Czekajowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj - histolog, biochemik, toksykolog
doświadczalny. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Cytofizjologii
Katedry Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu histologia z embriologią i elementami cytofizjologii, ze studentami polskimi i anglojęzycznymi.
Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół aktywności
mikrosomalnych układów enzymatycznych uczestniczących w biotransformacji ksenobiotyków. Tematyka większości publikacji dotyczy badań nad
mikrosomalnym układem monooksygenaz zależnych od cytochromu P450,
aktywności enzymów markerowych, zawartości metali, ultrastruktury
komórkowej i morfologii narządów w kontekście: wpływu wieku, czynników indukujących oraz inhibujących; wpływu rytmu dobowego i sezonowego; wpływu składników środków antykoncepcyjnych; poszukiwania korelacji między polimorfizmem genów cytochromu P450 CYP1A1 i genów GST,
a zachorowalnością na nowotwory; narażenia na dym papierosowy oraz
regeneracji wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem roli komórek niezróżnicowanych (źródło: Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach).
W ciągu ostatnich lat prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj rozwinął kierunek badawczy, którego celem jest charakterystyka fenotypu niskozróżnicowanych komórek owodniowych pod kątem ich przydatności do praktycznych zastosowań w medycynie regeneracyjnej i transplantologii, oraz w badaniach toksykologicznych.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj jest autorem i współautorem licznych artykułów i komunikatów naukowych, recenzentem publikacji
naukowych dla czasopism zagranicznych. Jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego,
sekretarzem Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz towarzystw naukowych międzynarodowych ISSX, IFSHC
i Eurotox. Aktywnie uczestniczy w pracy wydziałowych i uczelnianych komisji, w tym Wydziałowej Komisji Nauki oraz w działalności
Studium Doktoranckiego w Wydziale Lekarskim w Katowicach. Jest wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katerze
Histologii i Embriologii, które było kilkakrotnie nagradzane za osiągnięcia naukowe. Jest promotorem 7 prac doktorskich, a także opiekunem grantów Preludium oraz Diamentowego Grantu. Uczestniczy w realizacji grantów naukowych krajowych i instytucjonalnych. Rozwinął
współpracę z ośrodkami zagranicznymi: The Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital London, w ramach prac nad fotoimmunoterapią nowotworów oraz z Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology, Karolinska Institutet w ramach badań nad komórkami macierzystymi owodni ludzkiej. Uhonorowany został nagrodami Rektora Uczelni i oraz Ministra Zdrowia.
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Spotkanie przedstawicieli Toho University i Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

27 września 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Toho University i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Delegacja japońska, składająca się z Panów: prof. Kazuhiro Tatedy, prof. Naokiego Hiroi oraz Pani Chiki Kawano została powitana
w Katowicach przez Prorektor ds. Studiów i Studentów — Panią prof. dr n. med. Joannę Lewin-Kowalik, prof. dr hab. n. med.
Edwarda Wylęgałę — Pełnomocnika JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ds. programów rozwojowych
i innowacji oraz dr hab. n. med. Andrzeja Tomasika z II Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM.
W trakcie wizyty w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach-Ligocie, goście mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem symulacyjnym, między innymi w sali operacyjnej, oddziału intensywnej terapii, karetką pogotowia ratunkowego
oraz wirtualnym stołem anatomicznym.
W drugiej części spotkania, prowadzonej przez Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, prof. dr. hab. n. med. Macieja Misiołka, goście zapoznali się z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Kardiologii Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, mieszczącymi się w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu.
W trakcie zwiedzania gościom towarzyszyła Kierownik Katedry — Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska.
Spotkanie zakończyło się krótkim wykładem dr hab. n. med. Andrzeja Tomasika pt. "Polish-Japanese Cooperation to Improve
Cardiovascular Outcomes in Frail Elderly Patients".
W trakcie kilkugodzinnej wizyty wymieniano doświadczenia z prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w Polsce i Japonii oraz omawiano możliwości współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie wymiany studentów, pracowników i współpracy
przy realizacji projektów naukowo-badawczych.
Wizyta była kontynuacją starań o nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami polskiej i japońskiej społeczności naukowo
-medycznej, rozpoczętych w trakcie tegorocznego Forum "Medycyna Polska XXI wieku" w Tokio, w którym udział wzięli przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański — Prorektor ds. Nauki oraz
dr hab. n. med. Andrzej Tomasik.

Mobilna pracownia dla Afryki
W amerykańskim czasopiśmie Congenital Cardiology Today, ukazał się
artykuł prof. dr. hab. n. med. Jacka Białkowskiego dotyczący możliwości stworzenia mobilnej pracowni do leczenia wad wrodzonych serca dla
Afryki pt. „ Mobil Cathlab for the Treatment of Congenital Heart Defects – Is It a Real Idea? My Own Experience and Example of Rwanda”.
Artykuł jest podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń Profesora
w zakresie idei przewoźnej hemodynamiki dla krajów rozwijających się,
takich jak Rwanda. Od wielu lat prof. Białkowski wiele czasu poświęca
na poszukiwanie sposobów pomocy dzieciom z wadami serca w krajach
afrykańskich.
Profesor jest specjalistą pediatrą, kardiologiem, kardiologiem dziecięcym, kierownikiem Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM, posadowionego w Śląskim Centrum
Chorób Serca.
Pełna
treść
artykułu
dostępna
na
stronie:
https://
www.congenitalcardiologytoday.com/index_files/CCT-NOV18-NA.pdf
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Student SUM laureatem Diamentowego Grantu
Marcin Michalik – student VI roku kierunku lekarskiego Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
został laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant. Nagrodzony projekt to „Różnicowanie
w warunkach in vitro komórek izolowanych z owodni łożyska ludzkiego w kierunku komórek wątrobowych”.
Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj,
kierownik Zakładu Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Wysokość dofinansowania wynosi 220 000 zł.

Celem naukowym projektu jest ocena efektywności różnicowania komórek izolowanych z owodni łożyska ludzkiego do komórek endodermalnych, wątrobowych komórek prekursorowych, a docelowo — komórek wykazujących cechy funkcjonalnych hepatocytów i/lub
cholangiocytów, w warunkach in vitro, przy użyciu wysokich stężeń czynników wzrostu: EGF oraz HGF.
Komórki błony owodni stanowią interesującą alternatywę dla komórek zarodkowych. Sama owodnia, jako źródło komórek macierzystych
nie wzbudza kontrowersji moralno-etycznych.
Proponowane badania są szczególnie istotne dla określenia potencjału ludzkich komórek owodni do różnicowania się w komórki endodermalne. Ponadto, pozwolą one odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu możliwe jest sterowanie procesem różnicowania komórek owodni ludzkiej w warunkach ex vivo. Uzyskane wyniki mogą być pomocne nie tylko dla stworzenia modelu badawczego w celu
poznania mechanizmów różnicowania komórkowego, ale również dadzą podstawy do prowadzenia celowanych terapii komórkowych
z wykorzystaniem komórek owodniowych.
Komórki owodniowe zmodyfikowane fenotypowo ex vivo mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu pacjentów wymagających transplantacji wątroby, wzmocnienia procesów naprawczych wątroby uszkodzonej toksycznie lub mechanicznie, czy też funkcji metabolicznych
narządu.
Obecnie medycyna regeneracyjna wydaje się stanowić jedną z przełomowych metod leczenia, bowiem podejmuje próby naprawy przyczyn procesu chorobowego, a nie jedynie walkę z jego objawami. Jednym z jej kluczowych kierunków jest zastosowanie komórek macierzystych. Terapia komórkami macierzystymi modyfikowanymi ex vivo może stać się alternatywą dla osób niekwalifikujących się do przeszczepienia wątroby oraz dla tych, którzy mimo kwalifikacji nie otrzymają nowego narządu ze względu na długą listę oczekujących.
W 2016 roku, na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie Wątroby znajdowało się od 154 do 192 osób miesięcznie. Według
danych Poltransplantu byli to chorzy kwalifikowani do zabiegu z powodu ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby, do której może
dojść z powodu nowotworu, alkoholizmu, zatrucia, choroby autoimmunologicznej lub z przyczyn genetycznych. Do operacji przeszczepienia wątroby kierowani są chorzy, którzy mają 90% szans na przeżycie roku, lecz zakwalifikowanie nie oznacza, iż taki chory otrzyma
narząd. W marcu 2016 roku przeszczepiono 37 wątrób, co było wynikiem rekordowym w skali roku. Oznacza to, że jedynie około 19%
biorców ma szanse na dalsze życie.
Określenie akceptowalnego źródła komórek macierzystych, ich szczegółowa charakterystyka fenotypowa, a także ustalenie powtarzalnego protokołu opisującego różnicowanie komórek macierzystych w kierunku hepatocytów mogą stać się szansą dla osób wymagających leczenia alternatywnego dla przeszczepu wątroby.

IV Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
W dniach 5-7 października 2018 Rada Samorządu Doktorantów SUM
w Katowicach miała przyjemność gościć delegatów IV Zjazdu Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM), reprezentujących niemal
wszystkie uczelnie medyczne w Polsce zrzeszone w ramach Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).
Misją Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych jest integracja, współpraca i reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych.
W sobotę 6 października odbyły się obrady Forum w Sali Senatu. Uroczyste
otwarcie obrad uświetnił swoją obecnością Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.
Podczas dyskusji poruszone zostały najistotniejsze kwestie Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tzw. Ustawy 2.0), powstania i dobrych
praktyk dla Szkół Doktorskich, a także nowych przepisów dotyczących
przewodów doktorskich. Samorząd Doktorantów SUM przygotowuje dla
społeczności doktorantów SUM szkolenia w tym zakresie. W dniu Zjazdu
uczestnicy obchodzili również ukończenie pierwszego roku owocnej działalności DFUM.
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Dyplomatoria Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
12 października 2018 roku w sali widowiskowej Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu odbyło się Dyplomatorium 298 absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
którzy w czerwcu br. ukończyli studia na kierunku lekarskim.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich w osobach: prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektora ds. Studiów i Studentów, prof. dra hab. n. med. Jana E. Zejdy — Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. dra hab. n. med. Jerzego
Wojnara oraz dra hab. n. med. Marka Walugi — Prodziekanów.
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik w imieniu swoim oraz JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, skierowała do absolwentów życzenia powodzenia i wielu sukcesów na
drodze przyszłej kariery zawodowej.
Wykład specjalny „Geniusz i szaleństwo w nauce i sztuce” wygłosił prof. dr
hab. n. med. Michał Tendera. Kilka słów do absolwentów skierował
również Dziekan — prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda.
Tego samego dnia, również w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, dyplomy otrzymali absolwenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu (201 absolwentów kierunku lekarskiego; 124 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego; 26 absolwentów kierunku ratownictwo medyczne). W uroczystości z ramienia Władz Uczelni i Wydziału udział wzięli: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM w Katowicach —
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan — prof. dr hab. n. med.
Maciej Misiołek, Prodziekan — dr hab. n. med. Alicja Grzanka. Obecni byli
również goście: Małgorzata Mańka-Szulik — Prezydent Miasta Zabrze, prof.
dr hab. n. med. Jarosław Markowski — Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i prof. dr hab. Tomasz Konopka — Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ewelina Nytko — Wiceprezes Zarządu
Oddziału Zabrze Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Mateusz
Paterak — Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego. Wykład
„Cukrzyca. Problem medyczny, społeczny?” wygłosił prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Strojek, Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych.
Kilka dni później, 26 października w auli Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dyplomy odebrali absolwenci biotechnologii medycznej II stopnia (28
osób), kosmetologii II stopnia (47 osób). Absolwentom analityki medycznej (67 osób) wręczono dyplomy wraz z Prawem Wykonywania
Zawodu.
W uroczystości uczestniczyli Prorektor ds. Klinicznych SUM w Katowicach — dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz Władze Wydziału.
Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu Kierownik Zakładu Biologii
Molekularnej i Katedry Biologii Molekularnej — dr hab. n. med.
Joanny Goli, pt. „Choroby metaboliczne a potencjał regeneracyjny
komórek macierzystych”.

Z kolei 92 absolwentów studiów drugiego stopnia Wydziału Nauk
o Zdrowiu — coaching medyczny, fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo — odebrali dyplomy ukończenia Uczelni 29 października w Auli A-3
im. Prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie. W uroczystości uczestniczyli:
Prorektor ds. Klinicznych — dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Dziekan —
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prodziekani – prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Drosdzol-Cop, dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr
hab. n. med. Jacek Durmała.
Wykład „Otyłość na przestrzeni dziejów” wygłosił prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki.
W tym ważnym momencie życia absolwentom wszystkich wydziałów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach towarzyszyli najbliżsi.
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Immatrykulacja studentów programu anglojęzycznego 2018/2019
W dniu 17 października 2018 r. w Auli A3 im. prof. Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów programu anglojęzycznego przyjętych na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze
letnim roku akademickiego 2017/2018.
W uroczystości wzięły udział władze Uczelni i Wydziału w osobach: prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik — Prorektora
ds. Studiów i Studentów, prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy —
Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz dr hab. n.
med. Marka Walugi — Prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Wykład inauguracyjny pt. “Intensive Care without walls.
Concept of Rapid Response Systems” wygłosił dr n. med. Piotr
Czempik z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Nowo przyjęci studenci zostali powitani w środowisku akademickim przez przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego, przedstawicielkę IFMSA-Poland / oddział Śląsk oraz przedstawicielkę studentów programu anglojęzycznego.
W 2018 roku w ramach naboru zimowego i letniego studia
w języku angielskim na kierunku lekarskim w WLK rozpoczęło 80
osób.

Mistrzostwa Polski Studentów, Doktorantów, Pracowników Naukowych w Maratonie i Półmaratonie Mężczyzn i Kobiet oraz „Go PhD doktoranckie biegi po zdrowie”
Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów w dniu 7 października
2018 r. był organizatorem Mistrzostw Polski Studentów, Doktorantów,
Pracowników Naukowych w Maratonie i Półmaratonie Mężczyzn
i Kobiet oraz wydarzenia pt.: „Go PhD - doktoranckie biegi po zdrowie.”
Studenci, Doktoranci i Pracownicy naukowi, reprezentujący uczelnie wyższe z całej Polski, przybyli na te wydarzenia 5 października do Hotelu
Arsenal Palace w Chorzowie, gdzie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja inaugurująca imprezę. Następnego dnia rano uczestnicy udali się do
biura zawodów gdzie odebrali pakiety startowe, a następnie wystartowali
w mini maratonie, w biegu będącym ostatnim sprawdzianem przed
Mistrzostwami Polski. Po powrocie do hotelu rozpoczęły się kompleksowe warsztaty w dziedzinach treningu biegowego, zdrowego odżywiania,
streching(u), psychologii sportu; zajęcia te były prowadzone przez uznane
w świecie biegowym osoby. Warto wymienić Tomasza Klisza — brązowego medalistę Mistrzostw Świata w biegach górskich oraz dr Zuzannę Wałach-Biśtę psycholog sportu pracującej na co dzień z czołowymi zawodnikami.
Następnego dnia zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski mogli już
w praktyce sprawdzić otrzymaną podczas warsztatów wiedzę. O godzinie
09:00 wystartowali maratończycy, a o godzinie 10:30 miał miejsce start
półmaratonu.
Wyniki
rywalizacji
można
znaleźć
na
https://silesiamarathon.pl/wyniki/
Całość wydarzenia zwieńczyła uroczysta dekoracja zwycięzców na Stadionie Śląskim.
Warto zaznaczyć, że członkowie Samorządu Doktorantów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dla wszystkich osób, które
ukończyły zarówno półmaraton jak i maraton oferowali regenerację
powysiłkowa w postaci zabiegów manualnych.
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Informacja ze spotkania w dniu 2 lipca 2018 r. z Panem Jarosławem
Gowinem Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 2 lipca 2018 r. w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej
Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), której przewodniczy prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki Rektor SUM w Katowicach z Panem Jarosławem Gowinem, Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W spotkaniu udział wzięło 22 przedstawicieli RKRUA tj. Rektorzy oraz Prorektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego,
Dyrektor Biblioteki Śląskiej, Honorowy Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Kierownik Stacji Naukowej
Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach.
Na wstępie Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował uczestników, że w dniu 03 lipca 2018
r. w Sejmie odbędzie się głosowanie nad Ustawą 2.0. Uwzględniając liczne wnioski w projekcie wprowadzono około 200 zmian.
Zagwarantowany pozostał zapis o prawie uczelni do kształtowania swej struktury, w ramach której mogą funkcjonować np. wydziały,
instytuty, katedry itd. To co istotne dla środowiska akademickiego to uregulowanie w ww. Ustawie prawa pracowników uczelni do
odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Nadto skorygowano kompetencje rady uczelni, która wbrew pierwotnym zapisom nie
będzie zatwierdzała strategii uczelni. Uprawnienie to nadano senatom szkół wyższych.
Uczestnicy spotkania kierowali do Pana Premiera liczne pytania dotyczące przyszłego finansowania szkół wyższych. Pan Minister
potwierdził, że poprzez odpowiedni algorytm w Ustawie zagwarantowano coroczny wzrost nakładów na działalność naukowobadawczą, który będzie powiązany z wysokością PKB. W 2019 roku resort przyzna środki na podwyżki wynagrodzeń, które obejmą
wszystkich pracowników uczelni.
Pan Premier zwrócił się do zebranych o zaopiniowanie projektów siedmiu rozporządzeń wykonawczych przesłanych w ostatnim tygodniu do konsultacji środowisk. Treść proponowanych aktów nie koliduje z faktem uchwalenia bądź odrzucenia poprawek Ustawy 2.0,
które będą podlegać głosowaniu w dniu 03 lipca br. Zapowiedział wydanie dwóch kolejnych istotnych projektów rozporządzeń, dot.
ewaluacji i dyscyplin. Lista dyscyplin opracowana przez ekspertów wskazanych przez KRASP, RGSW, Centralną Komisję ds. Stopni
i Tytułów i KEJN będzie się składała z ok. 40 dyscyplin naukowych i 3 o sztuce.
Kluczowe zmiany zostaną zaproponowane niebawem w zakresie ewaluacji uczelni. W ramach osiągnięć naukowych każdy pracownik
posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego musi wykazać nie więcej niż 4 publikacje o najwyższej wartości punktowej.
Niepublikowanie w okresie objętym parametryzacją czy też wydanie wyłącznie jednej publikacji będzie skutkowało odejmowaniem
punktów dla uczelni w procesie kategoryzacji. Stworzona zostanie certyfikowana trzypoziomowa lista ok. 1000 czasopism i liczba
przyznawanych punktów będzie uzależniona od pozycji pisma. Zmianie ulegną kategorie oceny. Z aktualnych czterech kategorii pozostaną: publikacje i patenty, korzyści finansowe dla uczelni oraz wpływ społeczno-gospodarczy, w ramach którego ocenianych będzie
pięć największych osiągnięć uczelni.
W toku dyskusji Pan Premier wyjaśnił, że Ustawa 2.0 będzie regulowała wiek nabywania uprawnień do świadczeń emerytalnych przez
pracowników naukowo-dydaktycznych: mężczyźni 65 lat natomiast kobiety 60 lat.
Na zakończenie Pan Premier wyjaśnił, że od września 2018 r. MNiSW będzie organizowało intensywne szkolenia dla kanclerzy, kwestorów i pracowników uczelni z praktycznego zastosowania Ustawy 2.0 i wydanych rozporządzeń.
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Nota informacyjna dot. posiedzenia KRAUM w dniu 04.10.2018 r.

Kończącym się obchodom 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i inauguracji roku akademickiego 2018/2019
towarzyszyło w dniu 4 października 2018 r. posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Jakub Berezowski Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Piotr Kaliszewski i Radosław Sierpiński z Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.
Obecny na posiedzeniu Łukasz Wojdyga Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przedstawił zadania Agencji oraz najbliższe plany dotyczące ogłaszania nowych konkursów i programów. Instytucja ta, która rozpoczęła działalność 1 października 2017
r., działa na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Agencja stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych, czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.
W postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Agencję Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Warszawski
Uniwersytet Medyczny, jako jedyne spośród uczelni medycznych, uzyskały pod koniec września br. dofinansowanie odpowiednio
w wysokości 692 065,48 zł i 740 295,00 zł w programie pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt ten umożliwi doskonalenie kompetencji doktorantów oraz kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.
W toku obrad Radosław Sierpiński z Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia przedstawił zadania Agencji Badań Medycznych, której
uruchomienie planowane jest w I kwartale 2019 r. Agencja będzie wspierała rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym, między innymi, niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych oraz
wyrobów medycznych, jak również badań procesów leczniczych, a także badań i interwencji epidemiologicznych, analiz i modelowania dużych publicznych zbiorów danych w ochronie zdrowia oraz badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu
ochrony zdrowia. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny wpływu podejmowanych decyzji
zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Obecny na posiedzeniu KRAUM Piotr Ziółkowski Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina odpowiadał na pytania Członków KRAUM w sprawie Ustawy 2.0, która weszła w życie z dniem
01.10.2018 r.
Członkowie KRAUM podjęli ważne uchwały w sprawach dotyczących funkcjonowania uczelni i jednostek akademickich. Przede
wszystkim zwrócono się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie systemowego rozwiązania w zakresie uznawalności kształcenia, odbywanego w zagranicznych college’ach, w poczet realizowanego przez uczelnie medyczne nauczania w języku angielskim na kierunku lekarskim. KRAUM zadeklarowała czynny udział w pracach Ministerstwa Zdrowia nad systemowymi rozwiązaniami w powyższym
zakresie. Uchwałę w tej sprawie skierowano do: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.
W wyniku analizy udostępnionego przez Ministra Zdrowia opracowania pt.: „Koncepcja i Organizacja Krajowej Sieci Onkologicznej”
KRAUM podjęła uchwałę postulującą zwiększenie roli uczelni medycznych i akademickich jednostek onkologicznych w pracach nad
Krajową Siecią Onkologiczną. Konferencja w ostatnich latach wielokrotnie podkreślała, kierując stosowne uchwały do Ministerstwa
Zdrowia, że kwestia onkologii w kraju wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, które zapewnią synergię pomiędzy edukacją
i szkoleniem kadry medycznej, usprawnieniem i zoptymalizowaniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz pracami badawczymi realizowanymi w tym obszarze medycyny. Brak kompleksowych rozwiązań w dziedzinie onkologii spowoduje połowiczność
i doraźność wszystkich innych prowadzonych działań. Ponieważ w każdym z ww. obszarów uczelnie medyczne i podległe im szpitale
kliniczne odgrywają istotną rolę, podmioty te winny stanowić podstawowe ogniwo modelu i struktury polskiej onkologii. Z tego
tytułu winny być uwzględnione w pracach systemowych w tym obszarze, czego brakuje w aktualnej „Koncepcji i Organizacji Krajowej Sieci Onkologicznej”.
Na zakończenie posiedzenia KRAUM miało miejsce spotkanie Członków Konferencji z Konwentem Dziekanów Wydziałów Lekarskich
Uczelni Publicznych. Przedmiotem dyskusji były zapisy ustawy 2.0 i przepisów ją wprowadzających.
Kolejne posiedzenie KRAUM będzie miało miejsce w marcu 2019 r. w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu.
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Konferencja "Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej"
W dniu 18 października 2018 r. w Katowicach-Ligocie odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu "Determinanty
pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej" realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".
W projekcie brało udział 6 Uniwersytetów III Wieku: z Raciborza,
Tarnowskich Gór, Bytomia i Piekar Śl. oraz nowoutworzonych z Katowic przy Śl. Izbie Lekarskiej i przy Diecezjalnym Instytucie Akcja
Katolicka Archidiecezji Katowickiej.
Obecnych na konferencji Gości oraz Uczestników UTW, których było
ponad 300, powitał prof. dr hab. Czesław Marcisz, koordynator projektu. Prof. Marcisz przedstawił założenia i cele projektu z uwzględnieniem jego realizacji w obszarze edukacji, nauki, aktywizacji ruchowej i umysłowej oraz integracji społecznej. Podkreślił, że wszystkie objęte projektem zaplanowane działania określone
w panelach edukacyjnym, badawczym i praktycznym zostały w pełni przeprowadzone i opisane przez wykonawców projektu w monografii zatytułowanej "Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej".
Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji otrzymały po egzemplarzu monografii. Po wypowiedziach mgr Małgorzaty MoryńTrzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice i dr. Jacka Kozakiewicza, wiceprezesa Naczelnej Izby
Lekarskiej, uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów, które wygłosili wykładowcy biorący wcześniej czynny udział w panelu edukacyjnym projektu, w kolejności: prof. Jan Szewieczek, prof. Czesław Marcisz, dr Andrzej Knapik, dr hab. Elżbieta GrochowskaNiedworok, ks. prof. Arkadiusz Wuwer, dr hab. Monika Bąk-Sosnowska, mgr Anna Daniel-Sielańczyk i dr Monika Kornaszewska-Polak.
Po przerwie, nauczyciele akademiccy, którzy u Seniorów UTW przeprowadzali badania w ramach panelu badawczego i nadzorowali
trening ruchowy objęty panelem praktycznym przedstawili uzyskane wyniki badań. W imieniu wielu wykonawców projektu podsumowane wyniki i proponowane działania prozdrowotne nakierowane na pomyślne starzenie się seniorów przedstawili: prof. Czesław
Marcisz, mgr Mieczysław Korchut, mgr Aleksander Korchut, dr hab. Anna Brzęk, dr Anna Famuła i mgr Ewelina Grabska.
Na zakończenie konferencji wystąpili kierownicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku biorących udział w projekcie. Wyrazili wdzięczność
Władzom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za możliwość wzięcia udziału — jak podkreślili — w niezwykle ciekawym
i wartościowym projekcie. Szczególne podziękowania skierowali do wszystkich Wykonawców projektu, zaznaczając, że dzięki ich
niezwykłemu zaangażowaniu doszło do "większej mobilizacji i aktywności seniorów, poszukiwania nowych form działań i ich akceptacji
a życie stało się dynamiczne i przyciągnęło nowe fascynujące doświadczenia ... ".
/Prof. dr hab. Czesław Marcisz/

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu 2018/2019
16 października 2018 roku o godzinie 16.00 odbyła się uroczysta
inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy
Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wśród zaproszonych gości byli:
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Jacek Kozakiewicz,
Przewodniczący Rady Seniorów i Radnych Rady Seniorów
Sosnowca Jerzy Karpiński, przedstawicielka Śląskiej Izby Lekarskiej - Barbara Fulbiszewska.
Wykład Inauguracyjny pt. „Sfałszowane leki" wygłosił dr hab. n.
farm. Sławomir Wilczyński.
Szczególna niespodzianka czekała na Pana Józefa, najstarszego
słuchacza Uniwersytetu, który obchodził swoje 95 urodziny. Życzenia Panu Józefowi złożyła kierownik UTW dr hab. n.
med. Katarzyna Pawłowska-Góral, a wszyscy obecni odśpiewali
„sto lat”. Nie zabrakło również urodzinowego tortu.
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V Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii — Warsztaty dla
lekarzy praktyków”

W dniach 19 i 20 października 2018 odbyła się kolejna edycja Konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii- Warsztaty dla
lekarzy praktyków”. Stały się one wydarzeniem cyklicznym — było to już piąte spotkanie. Podobnie jak w poprzednich latach Konferencja przygotowana została przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Koordynatorem merytorycznym była prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzech Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Bardzo miłym akcentem w czasie
ceremonii otwarcia była obecność Prorektora ds. Nauki — prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego. Współgospodarzem przedsięwzięcia było miasto Katowice.
Gospodarzem naszego wydarzenia był Hotel Angelo w Katowicach. Wsparciem organizacyjno-logistycznym zajmowała się firma Business Service Galop, zapewniając profesjonalną obsługę i bardzo dobry nadzór techniczny i multimedialny w czasie poszczególnych
sesji i zajęć warsztatowych.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 lekarzy — co bardzo ważne byli to „lekarze praktycy”, dla których dedykowana jest nasza Konferencja. Wśród uczestników byli głównie kardiolodzy i interniści zajmujący się na co dzień diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Licznie reprezentowana była grupa lekarzy młodych specjalizujących się dopiero w kardiologii. Podobnie jak w
poprzednich latach, i to bardzo cieszy Nas jako organizatorów, uczestniczyli w spotkaniu również studenci Wydziału Lekarskiego SUM.
Tematami wiodącymi były: migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu u chorych z niewydolnością serca oraz leczenie inwazyjne –
możliwości wykonania skutecznej ablacji u pacjentów ze strukturalną choroba serca, jak również u osób z chorobami kanałów jonowych. Do udziału zaprosiliśmy Ekspertów — szanowanych i lubianych Kardiologów, zajmujących się na co dzień diagnostyką elektroi echokardiograficzną, koagulologią, zabiegami ablacji oraz urządzeniami wszczepialnymi (kardiowertery-defibrylatory i stymulatory
resynchronizujące). Pozwoliło to na rozległy przegląd najnowszej wiedzy z zakresu arytmologii. W czasie wielu sesji prezentowane
były przykłady kliniczne stanowiące praktyczne podsumowanie prezentowanej wiedzy. Tradycyjnie do udziału zostali zaproszeni specjaliści z innych dziedzin medycyny, np. tematy z pogranicza kardiologii i psychiatrii omawiał dr hab. n. med. Marek Krzystanek.
Drugą częścią Konferencji, poza sesjami dydaktycznymi, były zajęcia warsztatowe. Dwa warsztaty z echokardiografii (Echokardiografia
dla arytmologów i Arytmologia dla Echokardiografistów) prowadzone były przez wybitnych specjalistów z tego tematu – panią profesor Katarzynę Mizię-Stec i pana profesora Zbigniewa Gąsiora. Kolejnymi były zajęcia warsztatowe dotyczące zasad analizy elektrokardiogramów chorych z zaburzeniami rytmu serca oraz różnicowania częstoskurczów — w tej części każdy uczestnik dysponował swoim
zestawem elektrokardiogramów oraz wykorzystano zestawy do głosowania, prowadzone przez dr hab. n. med. Krzysztofa Szydło.
Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące techniki implantacji urządzeń do elektroterapii, techniki zabiegów ablacji, możliwości diagnostyki telemetrycznej urządzeń wszczepialnych. Te ostatnie adresowane były nie tylko do lekarzy, ale również techników i pielęgniarek.
Wśród wykładowców – zaproszonych gości znaleźli się m.in:
Prof. dr hab.n.med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) — obecny konsultant krajowy z zakresu kardiologii,Prof. dr hab. n. med. Maria
Trusz-Gluza (Katowice), Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka (Kraków), Prof. dr hab. n. med. med. Anetta Undas (Kraków) — redaktor naczelny Kardiologii Polskiej, Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa (Zabrze), Prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek (Wrocław), Prof. dr
hab. n. med. Mariusz Gąsior (Zabrze), Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice), Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski, Prof. dr
hab. n. med. Piotr Kułakowski (Warszawa), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
(Poznań), Prof. dr hab. n. med. Jerzy K. Wranicz (Łódź), Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński (Warszawa), Dr hab. n.med. Artur Fuglewicz (Wrocław), Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze), Dr hab. n.med. Marek Krzystanek (Katowice)- psychiatra, Dr hab. n. med.
Piotr Kukla (Gorlice)
W przyszłym roku zaplanowano kolejną — szóstą edycję konferencji (18-19.10.2019), na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia:
1. Wykładowcy i Zaproszeni Goście Konferencji (od lewej): Prof. dr hab.n.med. Anetta Undas, Prof. dr hab.n.med. Andrzej Ochała, Dr hab.n.med. Krystyna Kozakiewicz, Dr
hab.n.med. Krzysztof Szydło, Dr hab.n.med. Piotr Kukla, Prof. dr hab.n.med. Tomasz Szczepański – Prorektora ds. Nauki SUM w Katowicach, Prof. dr hab.n.med. Maria Trusz-Gluza,
Dr hab.n.med. Anna Maria Wnuk-Wojnar, Prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec
2. Zajęcia - warsztatowe z programowania urządzeń wszczepialnych.
/prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec/
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X edycja spotkania - „Z innego poziomu do nauki”

W dniu 11 października 2018 r. odbyła się X edycja spotkania mającego na celu integrację środowiskową osób pełno i niepełnosprawnych, podnoszącego świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na Uczelni pn. „Z innego
poziomu do nauki”.
W ramach wydarzenia, w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu SUM w Katowicach-Ligocie odbyły się warsztaty
z aktywnej rehabilitacji prowadzone przez Pana prof. Tomasza Tasiemskiego Kierownika Katedry Adaptowanej Aktywności Fizycznej
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Panią mgr Katarzynę Rybok z Zakładu Adaptowanej
Aktywności Fizycznej i Sportu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Na spotkaniu „Z innego poziomu do nauki” swoją obecnością zaszczycili nas Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pan Rafał Kwapuliński przedstawiciel Biura Regionalnego Mikołów Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji, Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM w Katowicach, Pan dr hab. n.
med. Jacek Durmała Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach.
W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja naukowo-szkoleniowa.
Moderatorem konferencji był Pan dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. nadzw. SUM Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych SUM w Katowicach, wykłady prowadzili:
1. Pan prof. dr hab. Andrzej Kosmol z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wykład pt.: „Fizyczny alfabetyzm – nowe podejście do aktywności fizycznej”,
2. Pani dr hab. Joanna Sobiecka z Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, wykład pt.: „Sport czynnikiem
wpływającym na poziom wykształcenia polskich paraolimpijczyków w porównaniu z olimpijczykami”,
3. Pani dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wykład pt.:
„Wsparcie kształcenia studentów z dysfunkcją słuchu na poziomie wyższym w publicznych uczelniach Aglomeracji Śląskiej”,
4. Pani dr Barbara Rosołek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, wykład pt.: „Kompensacja zmysłowa i orientacja przestrzenna osób niewidomych”,
5. Pan dr hab. Bartosz Molik prof. nadzw. z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wykład pt.: „Kontrola
przygotowania fizycznego zawodników w koszykówce na wózkach”,
6. Pan prof. dr hab. Czesław Marcisz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wykład pt.: „Sarkopenia przyczyną niepełnosprawności w starszym wieku”,
7. Pan prof. dr hab. Tomasz Tasiemski z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, wykład pt.:
„Aktywna rehabilitacja osób po urazach rdzenia kręgowego – praktyka i badania naukowe”.
Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu LUXTORPEDA.
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XLIX Zjazd Okulistów Polskich
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach,
w dniach 7-9 czerwca, odbył się XLIX Zjazd Okulistów Polskich
organizowany przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne oraz
Klinikę Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w
Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W najważniejszym i największym wydarzeniu okulistycznym
uczestniczyło ponad 1300 osób, w tym 16 prelegentów z zagranicy. Tematami wiodącymi były: zapobieganie ślepocie i rehabilitacja słabowidzących, choroby siatkówki oraz choroby rogówki
i powierzchni oka. Wiele uwagi poświęcono coraz częstszym
chorobom cywilizacyjnym wynikającym z dysfunkcji narządu
wzroku. W sumie odbyło się 16 sesji głównych, w tym „Sesja
Młodego Okulisty”, podczas której lekarze rezydenci i młodzi
specjaliści przedstawili ciekawe dla nich tematy. Po raz pierwszy
w historii zjazdów PTO zorganizowano Sesję „ESCRS Academy”, w której omawiano wyzwania w chirurgii okulistycznej.
W sesji tej wykłady przeprowadzili czołowi specjaliści z danej dziedziny okulistyki.
W pierwszym dniu konferencji odbyło się 26 kursów edukacyjnych oraz warsztatów naukowo-szkoleniowych tzw. Wetlabów z ekspertami z zakresu chirurgii zaćmy, endoskopowej cytofotokoagulacji laserowej i witrektomii. W trakcie kolejnych
dni odbywały się sesje naukowe, podczas których przedstawiano najnowsze doniesienia naukowe, wymieniano doświadczenia dotyczące leczenia chorób oczu, a także prezentowano najnowsze możliwości ich diagnostyki. Konferencji towarzyszyła duża wystawa sprzętu medycznego i farmaceutycznego, a wieczór zakończył się występem zespołu „Śląsk.”
Podczas Zjazdu Okulistów Polskich przeprowadzono też wybory do Zarządów Sekcji PTO. Prof. dr hab. n. med. Ewa
Mrukwa — Kominek została wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Rogówki i Powierzchni Oka, dr hab. n. med. Dorotę PojdęWilczek wybrano na członka Zarządu Sekcji ds. Zapobiegania Ślepocie oraz Rehabilitacji Wzrokowej oraz członka Zarządu
Sekcji Siatkówki. Dr n. med. Piotr Gościniewicz i lek. med. Tomasz Tomczyk zostali członkami Zarządu Sekcji Młodych
Okulistów.

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
W dniach 24-26 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach odbył się XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego.
Dla uczestników przygotowano ponad 40 paneli naukowych, a także
stoiska, na których prezentowane były nowinki technologiczne,
nowoczesne rozwiązania, sposoby leczenia i diagnozowania cukrzycy.
Wręczone zostały również nagrody Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz nagrody za najlepszą publikację naukową z dziedziny
diabetologii i chorób wewnętrznych w 2017 roku im. Kazimierza Funka.
Łącznie w Zjeździe udział wzięło blisko 2000 osób, w tym wykładowcy
z całej Polski, lekarze, pielęgniarki, edukatorzy, dietetycy. Gośćmi byli
zarówno diabetolodzy, interniści, kardiolodzy, jak i pediatrzy, lekarze
rodzinni,
psycholodzy.
Zjazd zakończył się „Biesiadą Śląską”, z której dochód, w postaci dobrowolnych datków, ma wesprzeć Towarzystwo Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z Cukrzycą oraz Federację Diabetycy.eu.
W przyszłym roku XX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego odbędzie się w Lublinie.
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Konferencja „SciVal Forum Polska 2018” w Krakowie
Dnia 7 maja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja „SciVal Forum Polska 2018”. Wydarzenie stanowiło jedno z szeregu spotkań zorganizowanych przez firmę „Elsevier” oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w wybranych miastach Polski w celu popularyzacji narzędzia „SciVal”. W tym roku MNiSW zapewniło dostęp do niego wszystkim jednostkom
naukowym.
Delegacja dwojga pracowników Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM (mgr Katarzyna Bojko i mgr Marek
Halkiewicz) wystąpiła do organizatorów konferencji z inicjatywą przygotowania i przedstawienia prezentacji poruszającej
dotychczas przemilczany temat licznych błędów bazy „Scopus” oraz narzędzia „SciVal”, które na chwilę obecną uniemożliwiają
prawidłową ocenę bibliometryczną dorobku polskich naukowców i uczelni. Prezentacja ta została omówiona jedynie na krakowskiej edycji „SciVal Forum Polska 2018”.
Konferencja miała charakter teoretyczno-praktyczny. Wystąpienia zostały przeprowadzone głównie przez przedstawicieli firmy
„Elsevier”, którzy skupili się na wykorzystaniu bazy „Scopus” oraz narzędzia do badań bibliometrycznych „SciVal” do tworzenia
podsumowań osiągnięć danej uczelni przed parametryzacją oraz bieżących ocen ilości i jakości dorobku naukowego pracowników
uczelni (np. selekcjonowanie wyróżniających się naukowców). Uczestnicy konferencji mieli również okazję zaznajomić się z obsługą podstawowych funkcji omawianego narzędzia bibliometrycznego w czasie warsztatów.
Prezentacja delegacji Biblioteki Głównej SUM była wystąpieniem odmiennym w tonie, stanowiąc dobitną krytykę błędów bazy
„Scopus” i narzędzia „SciVal”. Jest to temat programowo przemilczany przez firmę „Elsevier”. Żywy odzew audytorium w trakcie
prezentacji upewnił jej autorów, że temat jest ważny i dotyczący wszystkich użytkowników bazy „Scopus” (bibliotekarzy, autorów
itd.).
Wspomniana baza danych w znacznym stopniu utrudnia wyszukiwanie zapisanych w niej prac danego autora. Wynika to z licznych błędów w zapisie personaliów szukanego naukowca. Zniekształcenia powstają na skutek ograniczonych możliwości wyświetlania przez bazę polskich znaków diakrytycznych oraz pomijania dywizu w nazwiskach dwuczłonowych. Typowe dla języka
polskiego „ogonki” są przez bazę pomijane, przekształcane w poziome kreski oraz przecinki lokalizowane u góry albo u dołu danej litery (np. „Wie¸cek, Andrzej”) lub zastępowane wyrazem „ogonek” (np. „Zielińska-Pajaogonekk, Ewa”). W przypadku braku
wskazania wszystkich wariantów imienia i nazwiska danego autora osoba przeszukująca bazę uzyskuje jedynie częściowy obraz
dorobku danego naukowca.
Algorytmy bazy „Scopus” niejednokrotnie zawodzą również w kwestii właściwego przypisywania konkretnej pracy do jednostki
naukowej, której afiliację podał autor. Obecnie ponad 100 publikacji naszych autorów zostało błędnie skojarzonych z Uniwersytetem Śląskim. Część afiliacji podanych przez naukowców SUM została rozbudowana przez „Scopus” o elementy pochodzące
z innych afiliacji (przykładowo według omawianej bazy Wydział Lekarski w Zabrzu położony jest na terenie… Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii!).
Komenda „Show documents” jest istotna do przygotowania obliczeń bibliometrycznych dorobku danego naukowca w sytuacji,
gdy jego publikacje są umieszczone w więcej niż jednym profilu. Niestety, bardzo często zdarza się, że prace są źle sumowane
(algorytm liczący pomija profile z tylko jedną pracą).
Ogromnym problemem, przed którym już teraz stoi cała społeczność akademicka, jest konieczność połączenia profili. Dorobki
naszych autorów są w bazie „Scopus” rozproszone pomiędzy różne profile opisane różnymi formami personaliów danego autora.
Bywa, że dany pracownik ma ich kilkanaście. Zlokalizowanie wszystkich profili i połączenie ich w jeden – zawierający wszystkie
prace danego autora – jest zadaniem obligatoryjnym przed najbliższą parametryzacją.
Wystąpienia w trakcie konferencji „Forum Scival Polska 2018” stanowiły cenne źródło wiedzy dla jej uczestników, poszerzając ich
warsztat o pogłębioną znajomość obsługi bazy „Scopus” i narzędzia „SciVal”. Prezentowane produkty firmy „Elsevier” stanowią
niewątpliwy krok naprzód w dziedzinie bibliometrii. Niestety, obok zalet mają poważne wady – stwierdzi to każdy użytkownik
obu produktów, nawet korzystający z nich okazjonalnie. Obrana przez firmę „Elsevier” taktyka przemilczania problemów (zamiast
ich rozwiązywania) oraz obarczania bibliotekarzy zadaniem raportowania o błędach w swoich produktach (zamiast opracowania
mniej zawodnych algorytmów regulujących przepływ informacji w bazie „Scopus”) stanowi istotny czynnik, który budzi obawy co
do rzetelności obliczeń bibliometrycznych i jakości wsparcia technicznego ze strony producenta, zwłaszcza w kontekście
najbliższej parametryzacji.
Autorzy:
mgr Marek Halkiewicz
mgr Katarzyna Bojko
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XXVIII Forum Ekonomiczne
w Krynicy

30-lecie WSS Nr 5 im. św.
Barbary w Sosnowcu

W Krynicy-Zdroju od 4 do 6 września 2018 roku trwało XXVIII
Forum Ekonomiczne. Krynicę w tym roku odwiedziło niemal
4,5 tys. gości. W ramach Forum Ochrony Zdrowia, które co
roku stanowi jedną ze ścieżek tematycznych Forum, odbyło
się kilkanaście paneli tematycznych dotyczących m. in. poprawy jakości usług zdrowotnych, efektywności zarządzania
w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych technologii medycznych czy modelu płatności ze efekty
leczenia.
Z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w Forum uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

„Perspektywy kontraktowania
świadczeń; e-administracja”

Trzydzieści lat temu, 3 października 1988 roku powstał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu. Szpital jest jednym z 14 polskich Centrów
Urazowych, do których trafiają najbardziej poszkodowani
w wypadkach i katastrofach. To tu pomoc znaleźli poszkodowani w wyniku zderzenia pociągów pod Szczekocinami czy
po zawaleniu się dachu hali Międzynarodowych Targów
Katowickich.

26 września 2018 r. w Domu Lekarza w Katowicach odbyła się
konferencja „Perspektywy
kontraktowania
świadczeń;
e-administracja”, zorganizowana przez NFZ, ZUS oraz Śląską
Izbę Lekarską”. Podczas spotkania była możliwość wysłuchania informacji o nowościach w ramach e-zwolnień i PUE,
a także porozmawiania z lekarzami, którzy wystawiają
e-zwolnienia. W trakcie konferencji przedstawiono także
informacje na temat kontraktowania w 2018 i 2019 roku.
W spotkaniu wziął udział Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski.

Działają tu także oddziały kliniczne Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Podczas obchodów jubileuszu
SUM reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.
(zdj. https://www.facebook.com/WSS.nr5/)

Wiecha na budowie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Zabrzu
XVIII Konferencja „Biomateriały
i Mechanika w Stomatologii”
W dniach 11.10–14.10.2018 w Ustroniu odbyła się XVII Konferencję Biomateriały i Mechanika w Stomatologii.
Celem konferencji było upowszechnienie osiągnięć będących
rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków
naukowych w zakresie:




SOR powstaje na terenie Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej
4. Szpital pozyskał na ten cel środki z Ministerstwa Zdrowia
w kwocie 8,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie jest realizowane
w oparciu o pożyczkę udzieloną przez Bank Pekao S.A. oraz przy
wsparciu Miasta Zabrze. Koszt całkowity to 26 118 449 zł. Zgodnie z planem projekt powinien zostać zrealizowany do końca
marca przyszłego roku.
18 października na terenie budowy odbyła się symboliczna uroczystość zawieszenia wiechy, w której wziął udział Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
(zdj.UM Zabrze)





technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
zastosowania i funkcjonowanie biomateriałów w środowisku
żywego organizmu,
biomechaniki układu stomatognatycznego,
oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
biotechnologii materiałów

W otwarciu Konferencji udział wziął Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski
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Inauguracja roku Akademii
Sztuk Pięknych
12 października kolejny rok akademicki zainaugurowała
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. W uroczystości
uczestniczył Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Ryszard Koziołek
z Uniwersytetu Śląskiego, a uroczystość uświetnił występ
chóru Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach.

Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Ekonomicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny rok akademicki 28 września. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach reprezentowała prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Studiów i Studentów.
Goście inauguracji mieli również możliwość zobaczyć dwie
wystawy zlokalizowane w otwartym 18 września br. zmodernizowanym budynku rektoratu. Pierwsza to wystawa historyczna "Od ratusza Zawodzia do rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", druga to wystawa karykatur
i portretów członków Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, które wykonał Tytus Byczkowski, artystaplastyk.

Inauguracja roku Akademii
Muzycznej w Katowicach
Uroczysta
Inauguracja
89.
Roku
Akademickiego
2018/2019, w której uczestniczył Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, odbyła się 11 października 2018 r.

Inauguracja roku
akademickiego Uniwersytetu
Śląskiego
W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet
Śląski zainaugurował pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. W uroczystości udział wziął Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr
hab. n. med. Tomasz Szczepański.
W programie inauguracji przewidziano m.in. nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego: prof.
zw. dr. hab. Tadeuszowi Sławkowi z Wydziału Filologicznego, prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi oraz prof. zw. dr
hab. Alicji Ratusznej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.
Wręczona została także nagroda „Pro Scientia et
Arte”, honorująca pracowników Uniwersytetu Śląskiego za
wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Inauguracja roku akademickiego
Politechniki Śląskiej
Uroczystość odbyła się 2 października w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. Tegoroczny
wykład inauguracyjny pt. „Od dotacji do instrumentów
zwrotnych, czyli jak finansować innowacje” poprowadził
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof.
dr hab. inż. Maciej Chorowski. Władze SUM reprezentował dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor ds.
Klinicznych.

Uroczyste wręczenie prawa
wykonywania zawodu

Wykład inauguracyjny pt. Polszczyzna lat 1918-2018 wygłosił prof. dr hab. Jan Miodek.

11 września prawo wykonywania zawodu odebrało 289 absolwentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inaugurację uświetnił koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego.

Młodym lekarzom towarzyszyli członkowie rodzin
i bliscy. Uroczystość poprowadził prezes ORL w
Katowicach dr n. med. Tadeusz Urban.

Inauguracja roku akademickiego
Akademii Wychowania Fizycznego
W dniu 12 października 2018 na auli im. Lechosława Deca
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2018/19, na której obecna była Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni prof. dr hab. n,. Med. Violetta Skrzypulec
-Plinta.
Na zakończenie uroczystości wykład pt.: Muzyka w aspekcie aktywności fizycznej” wygłosił prof. dr hab. Andrzej
Mistas.
Po zakończeniu oficjalnej częściej inauguracji nastąpiło
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab.
n. med. Krystynie Dobosiewicz — twórczyni kierunku
Fizjoterapia na AWF Katowice.

Prezentację dotyczącą funkcjonowania samorządu
lekarskiego wygłosił wiceprezes ORL w Katowicach
dr n. med. Jacek Kozakiewicz.
SUM reprezentowali Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n.
farm Stanisław Boryczka oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.
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w dniu 31 października 2018 r. zmarł
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Czyżewski
emerytowany Kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,

wybitny uczony uznany w kraju i za granicą, zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni i regionu
w zakresie chirurgii ogólnej, torakochirurgii oraz traumatologii klatki piersiowej,
w latach 1978-1981 Prorektor ds. Klinicznych,
w latach 1974-1980 Za-ca Dyrektora ds. Klinicznych Międzywydziałowego
Instytutu Chirurgii ŚAM,
Członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie chirurgii ogólnej,
Konsultant wojewódzki ds. chirurgii, Konsultant regionalny ds. chirurgii klatki piersiowej
W uznaniu zasług uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP,
Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Orderem Honorowym „Laur
50-lecia ŚAM”, licznymi nagrodami ministra zdrowia i opieki społecznej,
oraz nagrodami Rektora ŚAM.

w dniu 22 czerwca 2018 r., w wieku 80 lat zmarła
prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz
emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1990-1996,
Członek Senatu, Senackiej Komisji Budżetowej oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry NaukowoDydaktycznej,
Członek: Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu, Komisji Fizjologii i Wysiłku Fizycznego PAN, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Promocji Zdrowia,
Członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego,
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości
i Przemiany Materii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością,
European Society for Study of Obesity, New York Academy of Sciences, European Society for Chronobiology, przedstawiciel Polski w Obesity Management Task Force European Association for the
Study of Obesity, Founding Fellow Spesialist Certification of Obesity Professionals in Europe,
Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
medalem Komisji Edukacji Narodowej, orderem honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”.

Trzecia edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN) odbywać się będzie od 11 do 14 stycznia 2019 roku.
Główną areną wydarzeń będzie ponownie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, po raz pierwszy planowane
jest jednak utworzenie w przestrzeni festiwalowej dwóch równorzędnych scen, a także przygotowania specjalnej strefy
kosmicznej współtworzonej przez jednostki naukowe, instytucje, organizacje i firmy zajmujące się szeroko rozumianą branżą
kosmiczną.
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to wydarzenie zachęcające do poznania nauki, która rozwija się wokół nas.
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE nie przewiduje limitów wiekowych! Każdy znajdzie z całą pewnością coś dla siebie. Zaproś
rodzinę, przyjaciół, znajomych i stań się częścią wyjątkowego wydarzenia! Festiwal jest połączeniem nauki i zabawy – przyjemnego z pożytecznym. Niektóre atrakcje wymagają uprzedniej rejestracji, jednak do pozostałych dostęp jest całkowicie wolny.
W programie festiwalu znajdują się pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy:
nauk humanistycznych i społecznych,
sztuki,
nauk przyrodniczych,
nauk ścisłych,
nauk technicznych,
nauk medycznych i zdrowia.
W przestrzeni festiwalowej znajdą się również specjalne strefy tematyczne: strefa kosmiczna oraz strefa e-sportu.
Wydarzenie organizowane jest przez uczelnie województwa śląskiego oraz Miasto Katowice. Naukowcy oraz popularyzatorzy
nauki podzielą się innowacyjnymi wynikami badań oraz ich zastosowaniem w przemyśle i gospodarce. Warto zgłębiać świat
nauki i dostrzegać jego znaczenie w naszym codziennym życiu. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to miejsce, gdzie jest to możliwe.
Szczegółowe informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl.
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