Otwarcie Muzeum Medycyny i Farmacji

Galeria zdjęć: http://70lat.sum.edu.pl/index.php/2018/12/13/muzeum-medycyny-i-farmacji-otwarte/

Kilka tysięcy eksponatów, w tym aparat płucoserce wykonany przez prof. T. Paliwodę, kardiochirurga Śląskiej Akademii Medycznej wraz
z zespołem Politechniki Śląskiej, stół operacyjny prof. W. Brossa oraz pierwsza polska endoproteza stawu biodrowego zaprojektowana
przez zespół dr. J. Daaba z Piekar Śląskich — to zbiory Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
które zlokalizowane jest na terenie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
12 grudnia 2018 r. oficjalnego otwarcia Muzeum i uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Wśród zaproszonych gości byli również:
Wiceprezydent Sosnowca Anna Jedynak, Rektorzy Uczelni Śląskich: JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach — prof. Władysław Szymański, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych — prof. Antoni Cygan, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach — prof. Robert Tomanek, JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu — prof. Andrzej Plech, JM Rektor Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu — prof. Michał Kaczmarczyk oraz Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach — prof. Andrzej Małecki;
Prorektorzy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik, prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska;
Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska –Niedworok,
dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev oraz dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, prof. dr hab. n.
med. Andrzej Witek, dr hab. n. med. Jacek Durmała oraz dr hab. n. med. Robert Wojtyczka;
Danuta Obcowska założycielka Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz Dziekan Pani Ewa Nogaj; Aleksander Dudek, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego — Andrzej Żylak; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, kierujący Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu dr Zbigniew Cebo; Śląski
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Mendera-Bożek oraz Pani Dorota Wodzisławska-Czapla; Prezes Śląskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej Piotr Brukiewicz, Zenon Nowak — Prezes Polska Press;
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szpitali Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz szpitali, w których posadowione są jednostki Uczelni, Kierownicy Jednostek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
W swoim przemówieniu JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki podziękował inicjatorce powstania muzeum —
prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk oraz pracownikom i studentom sosnowieckiego Wydziału, za wkład w zorganizowanie wystawy.
Dziekan Wydziału prof. Krystyna Olczyk, również podkreśliła ogromne zaangażowanie społeczności akademickiej w tworzenie placówki
oraz podziękowała wszystkim darczyńcom, bez których nie udałoby się zgromadzić tak unikalnych zbiorów.
Przestrzeń muzeum podzielono na 3 strefy: strefę wejścia, strefę administracji oraz strefę muzeum i ekspozycji, na którą składa się 8
pomieszczeń oraz dwie sale seminaryjne. Muzeum będzie służyć jako pomoc dydaktyczna dla studentów, a także przyczyni się do popularyzacji wśród mieszkańców regionu wiedzy na temat bogatego dorobku śląskiej i zagłębiowskiej medycyny oraz pionierskich osiągnięć
pracujących tu lekarzy i farmaceutów.
Do Muzeum sprowadzono również specjalne zioła z ekologicznych upraw we Włoszech, dzięki temu powstała tu jedyna w swoim rodzaju
zielarnia.
Budynek, którego parter został zaadaptowany na potrzeby ekspozycji to Dom Studencki nr 2 przy ulicy Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu.
Na remont i wyposażenie muzeum Uczelnia przeznaczyła z własnych środków ponad 2,6 mln zł. 100 tys. zł przekazał sosnowiecki
magistrat.
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Nagroda specjalna Czarnego Diamentu dla Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nagrodę specjalną Czarnego Diamentu dla Uczelni odebrała Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, prof. Violetta SkrzypulecPlinta, podczas gali, która odbyła się 30 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Kapituła nagradzając SUM, doceniła 70-letnią
działalność Uniwersytetu.
Czarne Diamenty zostały ustanowione przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla najbardziej
innowacyjnych firm i osób, które mają znaczący wpływ na życie przemysłowe regionu.
/Zdjęcie z gali: fot. Martyna Ludwig, Dziennik Zachodni/

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich SUM
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki nagrodził 564 nauczycieli akademickich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach za osiągnięcia w 2018 r. Łączna pula nagród wyniosła 1 783 700,00 zł. JM Rektor przyznał 307 nagród naukowych, 37 dydaktycznych i 219 organizacyjnych oraz 1 za całokształt dorobku.
Nagrody indywidualne I stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymało 11 osób:



prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk — z Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach — za publikację opisującą fenotypy palących pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w centralnej i wschodniej Europie,



prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek — z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach — za publikację
„Regional left ventricular function does not predict survival in ischaemic cardiomyopathy after cardiac surgery”,



prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht — z Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — za publikację dotyczącą optymalnego schematu leczenia u chorych na cukrzycę typu 1.



prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem — z Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu — za publikację dotyczącą przydatności agonistów receptorów melanokortynowych typu 4 w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.



prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus — z Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — za cykl 4 publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia migotania przedsionków.



prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła — z Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — za cykl 3 publikacji dotyczących nowoczesnej diagnostyki i terapii guzów neuroendokrynnych.



prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych — z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach — za publikację dotyczącą skali Apache 2 i jej korelacji ze stanem ciężkości pacjenta i stopniem
niewydolności wielonarządowej pacjenta,



dr n. med. Łukasz Liszka — z Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach —
za pierwszy prospektywny opis częstości nowotworów surowiczych oraz zmian prekursorowych raka gruczołowego a także mikrogruczolaków neuroendokrynnych trzustki,



dr n. med. Marcin Malinowski — z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach — za istotny wkład w rozwój
badań nad funkcją zastawki trójdzielnej,



dr n. med. Beata Morawiec — z II Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
— za publikację dotyczącą diagnostyki ostrych zespołów wieńcowych.



prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska — z Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu — za publikację dotyczącą podłoża genetycznego w zespole DiGeorga.
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Prof. Michał Tendera jednym z najczęściej cytowanych naukowców na
świecie
Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
już po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców
świata wg prestiżowego Rankingu Clarivate Analytics (dawniej Thomson
Reuters).
Na liście znalazło się 6 tysięcy osób z 60 krajów, specjalizujących się w 21
dziedzinach nauk ścisłych i społecznych. Wśród nich jest sześciu naukowców
z Polski, w tym aż pięciu kardiologów. Obok prof. dr. hab. n. med. Michała
Tendery są to:
Prof. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
kierownik Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. Adam Torbicki, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób
Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, prof. Andrzej Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii CMKP
w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, a także — po raz pierwszy — prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii
oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Oprócz kardiologów w zestawieniu znalazła się także prof. Jolanta Lissowska, kierownik Pracowni Epidemiologii w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Więcej na stronie Clarivate Analytics: hcr.clarivate.com

Prof. Andrzej Więcek Prezesem Oddziału PAN w Katowicach
Na 112. Sesji Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
w dniu 27 listopada dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2019-2022.
Prezesem Oddziału został prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Funkcję Wiceprezesa pełnić będzie prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, natomiast członkami Prezydium
zostali: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska oraz prof. dr hab.
Marek Szczepański.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Oddziału Klinicznego
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymała z rąk Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw
Dziecka.
Odznaczenie to jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka ustanowionym 15 lutego 2013 r.
rozporządzeniem Prezydenta RP.
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Wdrażanie Ustawy 2.0 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach
Na stronie SUM pod linkiem: https://sum.edu.pl/pobierz-pliki-ustawa-2-0 będą zamieszczane informacje z przebiegu prac
w Uczelni oraz ważne interpretacje, stanowiska itd. wydawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesie realizacji reformy.
Równocześnie na stronie internetowej http://konstytucjadlanauki.gov.pl/, dedykowaną Ustawie 2.0, zamieszczane są między
innymi komunikaty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz terminy bezpłatnych szkoleń organizowanych przez MNiSW
w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Już teraz można przeczytać odpowiedzi na kwestie dotyczące:
obecnych doktorantów,
szkół doktorskich,
kształcenia cudzoziemców,
zatrudnienia i wynagrodzeń,
utworzenia nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
zniesienia obowiązku habilitacji,
możliwości tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej przez uczelnie,
ewaluacji i dyscyplin naukowych,
spraw finansowych.
Z kolei harmonogram wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy znajduje się w poniższym linku:
Harmonogram wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy: https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/
dokumenty_ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/KSPSW_KRASP_Raport%20nr%207.pdf

Prace Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
W powołanej w październiku 2018 r. wieloosobowej Komisji Rektorskiej złożonej z 56 przedstawicieli społeczności akademickiej:
nauczycieli, studentów i doktorantów oraz pracowników administracji, radców prawnych, przewodniczy prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Gąsior. Komisja działa w czterech odrębnych Zespołach, które pracują nad propozycjami zapisów do Statutu w przypisanych im obszarach.
Zespół ds. Organizacji, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. struktury organizacyjnej, organów
i kierownictwa (kompetencje, zasady zatrudniania i powołania), jednostek organizacyjnych (zasady tworzenia, przekształcania,
znoszenia), administracji i gospodarki Uczelni. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior.
Zespół ds. Nauki, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. ewaluacji, publikacji, przyporządkowania
uprawnień do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny, nadawania stopni i tytułów naukowych, w tym szkół doktorskich. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek.
Zespół ds. kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego z wyłączeniem szkół doktorskich, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego (z wyłączeniem szkół doktorskich), rekrutacji, stypendiów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakości kształcenia, przyporządkowania kierunków studiów do dziedziny.
Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień.
Zespół ds. Pracowniczych, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. stanowisk, ocen, awansów, konkursów, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska.
Harmonogram prac zmierzających do uchwalenia statutu:
- styczeń 2019 r.
przedstawienie projektu statutu Rektorowi,




luty 2019 r.

przekazanie projektu statutu do konsultacji społeczności akademickiej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
w domenie SUM),
- marzec 2019 r.
analiza przedstawionych przez członków społeczności akademickiej uwag i postulatów do projektu statutu oraz przedstawienie
jej wyników Rektorowi,
- kwiecień 2019 r.
przekazanie projektu do opinii związków zawodowych,
analiza uwag zgłoszonych przez związki zawodowe,
przedstawienie na posiedzeniu Senatu przez Przewodniczącego Komisji planowanych terminów uchwalenia statutu,
przekazanie Rektorowi ostatecznego projektu celem uzyskania opinii Rady Uczelni i włączeniu do porządku obrad, zgodnie
z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia statutu.
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Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagających górnikom z Wujka
16 grudnia 2018 roku w 37. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” w holu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach przy ul. Medyków 14 odbyła się uroczystość upamiętniająca wspaniałą
postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia, organizujących
pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK
"Wujek".
Przywołujemy pamięć o naszych koleżankach i kolegach, którzy zdali trudny egzamin wykonywania swoich obowiązków. Szczególnie chcemy pamiętać o tych pracownikach służby
zdrowia, którzy nieśli pomoc i otaczali opieką uczestników antykomunistycznej opozycji
także wtedy, kiedy groziły im za to prześladowania okresu stanu wojennego – mówił prof.
Grzegorz Opala, Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć”, inicjator
i organizator uroczystości.
W uroczystości udział wzięli:
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński
- Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
- Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki
- Przedstawiciel Wojewody Andrzej Pazera
- Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. n. med. Damian Czyżewski
- Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda,
- Kapelan Solidarności ks. Prałat dr Stanisław Puchała,
- Dyrektor IPN w Katowicach Andrzej Sznajder,
- Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz,
- Delegacja górników z KWK "Wujek",
- Prezes Okresowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik
- spontaniczni organizatorzy akcji ratunkowej w kopalni — między innymi: dr Urszula Wenda, Zofia Kiera,
- przedstawiciele Solidarności SUM, UŚ,
- byli internowani i działacze Solidarności lat osiemdziesiątych,
- poczty sztandarowe
- Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Tomasz Kajor
Po raz pierwszy w uroczystości udział wziął przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński przekazał na ręce prof. Grzegorza Opali list od Ministra Zdrowia, a także wręczył 17 odznaczeń resortowych zasłużonym pielęgniarkom i lekarzom, którzy 37 lat temu wykazali się
niezwykłą odwagą ratując i wpierając rannych górników. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: Prof. Grzegorz Opala, Anna WojciechowskaWieja, Zofia Kiera, Prof. Władysław Nasiłowski, dr n. med. Jerzy Stasiak.
Przy okazji obchodów pacyfikacji kopalni Wujek blisko 250 uczniów z 56 szkół całego województwa wystartowało w Biegu Dziewięciu Górników. To już
VI edycja. Po raz drugi część młodzieży wystartowała również sprzed Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. Młodzi ludzie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach pobiegli z wizerunkiem Bogusława Kopczaka na koszulkach.
Wcześniej złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą.

Środowisko medyczne na rzecz niepodległości Polski
Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach,
Zarząd Główny i Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich i Komisja Historii PAU w Katowicach zorganizowali 10 listopada 2018 r. konferencję z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W spotkaniu udział wzięła Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Przed rozpoczęciem spotkania uroczyście posadzono „Dąb Niepodległości". To
drzewo pobłogosławione przez Papieża Franciszka 23 maja 2018
roku w Watykanie. Autentyczność drzewa potwierdza certyfikat podpisany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie prof. dr hab. n.
med. Mieczysława Chorążego— świadka historii i uczestnika walki
o niepodległość, żołnierza AK, biorącego udział w Powstaniu Warszawskim, posługującego się pseudonimem "Grom". Profesor opowiedział o tym, jak narodził się w nim pomysł by studiować medycynę.
Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili także: dr n med. Jacek Kozakiewicz — „Śląscy lekarze na rzecz niepodległości
w ważnych momentach najnowszej historii Polski”, mgr Barbara Kotlarz — „Bł. Stanisława Leszczyńska”, red. Wiktor Szukiel —
„Aptekarze i farmaceuci w budowie państwowości Polski na Śląsku”. Pomiędzy wykładami śpiewano pieśni patriotyczne przy
akompaniamencie Romualda Gizdonia, śpiew prowadził dr Grzegorz Góral. O zagrożeniach dla niepodległości podsumowując całe
spotkanie mówił dr Bogdan Pliszka. Podkreślił, że wolność i niepodległość wymagają wysiłku i powinny być oparte na sile ekonomicznej państwa.
/ źródło : SIL, foto.: Lech Wróblewski /
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Dr hab. Katarzyna Kuśnierz Przewodniczącą Sekcji Chirurgii
Trzustki TChP
Podczas VII Międzynarodowych Dni Trzustkowych, w dniu 19 października
2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Sekcji Chirurgii Trzustki
Towarzystwa Chirurgów Polskich. W wyniku wyborów nowych władz
Przewodniczącą Sekcji została dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz z Katedry
i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Tym samym dr hab. Katarzyna Kuśnierz została Członkiem Zarządu Głównego
TChP na najbliższe dwa lata.

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska Przewodniczącą
Elektem Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Podczas XI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK,
w dniu 24 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Sekcji
Prewencji i Epidemiologii PTK. W wyniku wyborów Przewodniczącą
Elektem Sekcji została dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska z Zakładu
Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nominacja profesorska dla dra hab. n. med. Marka Łosa
Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Prezydent RP Andrzej
Duda nadał dr. hab. n. med. Markowi Łosowi tytuł naukowy profesora
nauk medycznych.
Marek Łos urodził się 23 maja 1965 w Tarnowie. W latach 1985-1991
studiował medycynę w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Tytuł
i dyplom lekarza uzyskał 6 września 1991.
Jest pracownikiem naukowym Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Zainteresowania naukowe Profesora pozostają w obrębie różnych
aspektów biologii komórek nowotworowych, w tym komórek nowotworowych macierzystych, jak również w dziedzinie medycyny
regeneracyjnej. Początkowo zajmował się głównie aspektami immuno-onkologicznymi. Zapoznanie się z technologią reprogramowania
zaowocowało rozpoczęciem przez Profesora współpracy w ramach
projektów z zakresu medycyny regeneracyjnej (część projektów
badawczych dotyczy opracowania metod służących wczesnemu
wykrywaniu komórek macierzystych nowotworowych).
Próbując przenieść wyniki badań w zakresie biologii komórek macierzystych do medycyny regeneracyjnej zespół Profesora, jako
pierwszy na świecie opracował metodę bezpośredniego przekształcania ludzkich fibroblastów w komórki pokrywające przód oka.
Realizując powyższe zagadnienia badawcze Profesor nawiązał współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi. Bierze czynny udział
w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, podczas których prezentuje wyniki swoich badań. W roku 1999
zaczął kierować wieloma zespołami realizującymi projekty badawcze. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji, artykułów,
również monografie.
W 2003 r. otrzymał, przyznawaną przez kanadyjskie uniwersytety, prestiżową nagrodę „Canada Research Chair in New Cancer Therapy Development”.
[źródło: Biblioteka SUM]
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Anety Gawlik
Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Anecie Gawlik
tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik od 1997 zatrudniona jest
w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, od
lipca 2017 w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii
Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci
(inicjatorka utworzenia Pododdziału), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka, Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 6 im. Jana Pawła II.
Aktualny dorobek naukowy prof. dr hab. Anety Gawlik składa się z 65 prac z łącznym Impact Factor (IF) 93.541. Jest
ponadto autorem i współautorem siedmiu rozdziałów książkowych, w tym dwóch opublikowanych w wydawnictwach
anglojęzycznych (Karger AG 2010 orazSpringer International Publishing, 2017).

Główne kierunki działalności naukowej/Wiodące tematy w pracy badawczej:



Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dziewcząt z zespołem Turnera



Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń rozwoju płci



Aktywności 1α-hydroksylazy witaminy 25OHD3 w dwunastnicy - praca doświadczalna



Zastosowanie profili steroidowych w diagnostyce niesyndromalnej otyłości



Subklinicza niedoczynność tarczycy – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci i młodzieży



Proces wzrastania i dojrzewania w tradycyjnych plemiennych społeczeństwach

Prace i działalność prof. dr hab. Anety Gawlik mają udokumentowane zastosowanie w praktyce poprzez m.in.



Udział w kształtowaniu zaleceń optymalnego postepowania diagnostycznego i terapeutycznego u dziewcząt z zespołem
Turnera — badania odnośnie terapii rGHi estrogenoterapii oraz postępowania diagnostycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób współistniejących.



Udział w tworzeniu międzynarodowych zaleceń odnośnie ZT (2017).



Upowszechnianie (wykłady, prelekcje, publikacje, rozdziały książkowe) wiedzy o pacjentkach z ZT — poprawa rozpoznawalności ZT.



Inicjację powstania Pododdziału Zaburzeń Rozwoju Płci przy Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej — utworzenie zespołu interdyscyplinarnego ds. opieki nad pacjentami z zaburzeniami rozwoju płci



KoordynacjęProgramu Przesiewowego Wrodzonego Przerostu Nadnerczy w województwie śląskim — od 2016.



Opracowanie serwisu www: „Diabetologia i endokrynologia wieku rozwojowego w Internecie”- projekt 2001-2002 finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego — serwis dla lekarzy i pacjentów zainteresowanych tematyką zaburzeń hormonalnych u dzieci i młodzieży (inicjatywa nagrodzona Nagrodą Rektorską)

W 2006 r zdobyła nagrodę XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej w za pracę „Trudności w rozpoznawaniu osteoporozy u dzieci i młodzieży”. W 2011 praca Pani Profesor „Zespół policystycznych jajników i jego składowe u dojrzewających dziewcząt z cukrzycą typu 1 leczonych metodą wielokrotnych wstrzyknięć i osobistymi pompami insulinowymi” zdobyła
I miejsce w konkursie na najlepszą pracę prezentowaną w sesji plenarnej na XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej w Rzeszowie.
W ubiegłym roku otrzymała nagrodę w Konkursie o Nagrodę Tomasza E. Romera za najlepszą pracę z zakresu endokrynologii
pediatrycznej w roku 2015. Wielokrotnie zdobywała także indywidualne i zespołowe nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
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Nominacja profesorska dla dra hab. n. med. Tomasza Bieleckiego
Postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab.
n. med. Tomaszowi Bieleckiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki od 2012 roku kieruje Oddziałem Klinicznym
Ortopedii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
W latach 2014-2015 był ekspertem w Grupie Roboczej "Wytwarzanie Produktów
Leczniczych" powołanej przez Ministerstwo Gospodarki, która zajmowała się m.in.
strategią pozyskania funduszy z Komisji Europejskiej na tzw. Krajowe Inteligentne
Specjalizacje (KIS). W latach 2017-2018 pełnił funkcję głównego eksperta ds. urazów,
zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych w ramach projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych — Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”
przy Ministerstwie Zdrowia. W latach 2013-2014 oraz w roku 2016 pełnił funkcję
Dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.
W kilkunastoletnim okresie pracy naukowo–badawczej główne zainteresowania
naukowe prof. Tomasza Bieleckiego dotyczyły zastosowania biomateriałów w leczeniu ubytków tkanki kostnej oraz ich wpływu na procesy gojenia.
W ramach współpracy międzynarodowej w latach 2009-2012 był liderem projektu
naukowego amerykańskiego czasopisma Current Pharmaceutical Biotechnology pod nazwą „Leukocyte-and Platelet-rich plasma/LeukocytePlatelet-rich fibrin – Past, Present and Future”. Aktualnie pod jego kierownictwem realizowany jest projekt naukowy w ramach czasopisma
Current Stem Cells Research & Therapy pod tytułem „The role of stem cells harvested from blood and bone marrow”. Profesor uczestniczy
również w projekcie „Blood-Derived Products for Tissue Repair/Regeneration” czasopisma International Journal of Molecular Sciences.

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Tomasza J. Wąsika
Postanowieniem z dnia 28 września 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr. hab. n. med. Tomaszowi J. Wąsikowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik jest kierownikiem Katedry i Zakładu
Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Działalność naukowo-badawcza Pana Profesora stanowi kontynuację badań
rozpoczętych podczas staży naukowych w Thomas Jefferson University i Drexel
University w Filadelfii nad rolą osobniczych i wirusowych czynników w etiopatogenezie zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV-1). Wyniki
badań prowadzonych już w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w ramach
programów UE CASCADE i EuroCoord pozwoliły określić rolę genetycznych
czynników osobniczych i wirusowych w szerzeniu się epidemii HIV w Polsce,
oraz wyjaśnić powiązania filogenetyczne wirusa obrazujące jego zmienność
i ewolucję molekularną. Istotną wartością podjętych badań jest określenie po
raz pierwszy w Polsce stopnia transmisji mutacji związanych z lekoopornością
wśród osób z potwierdzonym świeżym zakażeniem HIV.
Innym istotnym osiągnięciem z punktu widzenia zdrowia publicznego w Polsce jest odkrycie i opisanie aktywnego ogniska występowania wirusa
kleszczowego zapalenia mózgu w populacji kleszczy z terenów rekreacyjnych Górnego Śląska, czyli z rejonów, które były uważane za wolne od
tego patogenu. Ponadto Pan Profesor jest zaangażowany w badania nad rolą czynników genetycznych w rozwoju chorób prionowych, badania
wrażliwości klinicznych szczepów gronkowców na naturalne związki polifenolowe o działaniu przeciwbakteryjnym i badania zmian struktury
populacji bakterii glebowych w obecności antybiotyków.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, International AIDS Society (IAS) oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce,
gdzie pełni funkcję przewodniczącego Grupy Roboczej do spraw Mikrobiologii i Parazytologii.
Otrzymał m.in. Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia za opracowanie monograficzne „Acta Neurobiologiae Experimentalis”, poświęcone chorobom prionowym, pięć nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukową, nagrodę środowiska studenckiego SUM „Seropozytywny Wykładowca” dla nosicieli pasji w nauczaniu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Karoliny Sieroń
Postanowieniem z dnia 28 września 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej nadał dr hab. n. med. Karolinie Sieroń tytuł naukowy profesora
nauk medycznych.
Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń ukończyła studia medyczne
w Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2000 roku, uzyskując tytuł i dyplom lekarza.
Prof. Karolina Sieroń pracę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii
i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu SUM jako asystent, a następnie adiunkt.
Stworzyła tam Pracownię Endoskopii Kapsułkowej. Aktualnie kieruje
pododdziałem internistyczno-gastrologicznym, w tej Klinice jest również
koordynatorem Pracowni Ultrasonograficznej. W 2013 stworzyła od podstaw Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którym do
chwili obecnej kieruje. W Wydziale tym prowadzi zajęcia ze studentami
fizjoterapii z zakresu medycyny fizykalnej oraz farmakologii.
Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii,
aktualnie kończy specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej, posiada
uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21
roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także
odbyła szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych.
Działalność naukowa prof. Karoliny Sieroń skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu
pokarmowego, diagnostyce i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych, a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną
oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Jako lekarz
zajmujący się badaniami sportowców, prowadzi również badania u zawodników trenujących sztuki walki, jak judo czy tajski boks.
Prof. Karolina Sieroń stworzyła Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Gastroenterologicznej, w którym pełni funkcję Prezesa. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii.
Profesor Karolina Sieroń odbyła liczne staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych mi.in. w Heidelbergu, Londynie, Bournemouth, Bilbao, Ostrawie.
Otrzymała Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia i 10 Nagród Rektora SUM w zakresie działalności naukowej oraz osiągnięć dydaktycznych.
W roku 2016 została wybrana Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

Prof. Eugeniusz J. Kucharz wykładowcą 34. Światowego Kongresu Medycyny
Jednym z dwóch Polaków zaproszonych jako wykładowcy 34. Światowego
Kongresu Medycyny Wewnętrznej (34th World Congress of Internal Medicine, Kapsztad — Cape Town 18-21 października 2018 r.) był prof. dr hab.
n. med. Eugeniusz J. Kucharz z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Reumatologii i Immunologii Klinicznej SUM.
Kongres organizowany jest co dwa lata przez International Society of
Internal Medicine — federację ponad 70 narodowych towarzystw
internistycznych, w tym Towarzystwo Internistów Polskich. Prof. Eugeniusz J. Kucharz wygłosił dwa wykłady („Managing of patient with advanced rheumatoid arthritis” i „Malignancy and rheumatic diseases”) oraz był
współprowadzącym Sesje reumatologiczną.
Kapsztad, 22 października 2018 r.: dr Adri Kok - Prezydent International
Society of Internal Medicine i prezydent Kongresu (czwarta od lewej) z
grupą uczestników z różnych krajów, wśród nich Polacy z Katowic: Jan
Duława (pierwszy od lewej), Anna Kotulska-Kucharz (druga od lewej) i Eugeniusz J. Kucharz (trzeci od prawej).

Należy dodać, że Profesor jest jedynym Polakiem wyróżnionym tytułem
członka honorowego International Society of Internal Medicine.
W Kongresie w Kapsztadzie wzięła udział dość liczna grupa uczestników
z Polski.
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Projekt lek. Lindy Litwin zakwalifikowany do finansowania
w konkursie Preludium
Projekt „Międzypokoleniowe oddziaływanie matczynej otyłości i cukrzycy ciążowej na układ krążenia oraz profil ryzyka sercowo-naczyniowego u potomstwa
we wczesnym dzieciństwie", którego kierownikiem jest lek. Linda Litwin
z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został zakwalifikowany do dofinansowania
w kwocie 77 892,00 zł w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki .
Wpływ matczynej otyłości oraz cukrzycy ciążowej na przebieg i rozwiązanie
ciąży stanowi szczególnie istotne zagadnienie dla zdrowia publicznego, z uwagi
na możliwe odległe konsekwencje zdrowotne dla potomstwa. Udowodniono
bowiem związek otyłości i cukrzycy ciążowej ze zwiększonym ryzykiem nadmiernego przyrostu masy ciała w wieku dziecięcym. Ponadto, cukrzyca ciążowa zaburza rozwój płodu, prowadząc do makrosomii, przerostu mięśnia serca oraz zaburzeń funkcji serca.
Badania epidemiologiczne sugerują, że warunki prenatalne i zaburzenia wzrastania płodu mogą w sposób trwały wpłynąć na rozwój
układu sercowo-naczyniowego, z odległymi konsekwencjami dla kondycji układu krążenia. Hipoteza ta, zwana programowaniem
płodowym, została zaproponowana przez brytyjskiego epidemiologa, Davida Barkera, w oparciu o zaobserwowany związek pomiędzy niską masą urodzeniową, a zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca w wieku dorosłym. Otwartą kwestią pozostaje
jednak to, czy matczyna otyłość i cukrzyca ciążowa bezpośrednio zaburzają płodowy rozwój układu krążenia, zwiększając ryzyko
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w późniejszym wieku.
Celem projektu jest ocena międzypokoleniowego wpływu matczynej otyłości i cukrzycy ciążowej na układ krążenia oraz profil ryzyka
sercowo-naczyniowego u potomstwa w wieku sześciu lat.

18 Katowickie Seminarium “Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
W dniach 22-24 listopada 2018 odbyło się kolejne, 18 Katowickie Seminarium
“Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”. Podobnie jak
w latach ubiegłych patronat naukowy nad Seminarium objęła Klinika
Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Obrady miały miejsce w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach, zgromadziły ponad 300 uczestników z całego kraju. Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Seminarium prof. Andrzeja
Więcka do Katowic przyjechało 28 wykładowców z całej Polski oraz 6 gości
zagranicznych.
W gronie wykładowców zagranicznych znaleźli się światowej sławy nefrolodzy: prof. Philip Li z Hongkongu, prof. Marcus Ketteler z Coburg, prof. Alberto Ortiz z Madrytu, prof. Pieter Evenopoel z Louven, prof.Angel Argiles
z Montpellier oraz prof. Maciej Tomaszewski z Manchester.
W trakcie tego ważnego spotkania naukowego wykładowcy, którymi byli
uznani eksperci w swojej dziedzinie przedstawili aktualny stan wiedzy na
temat diagnostyki i leczenia chorób nerek oraz zagadnień dotyczących transplantologii i nadciśnienia tętniczego. Po każdym wykładzie przewidziany był
czas na dyskusję, która umożliwiała uczestnikom Seminarium bliski kontakt
z uznanymi autorytetami naukowymi i ekspertami w ww. dziedzinach klinicznych.

Akcja Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z udziałem
dr. hab. Ewy Krzystanek
ZMOBILIZOWANI. SM Café to akcja zorganizowana przez
Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Grupę Młodych z SM „Twardziele”.
Mobilna kawiarnia ZMOBILIZOWANI.SM Café od 22 do 26 października przejechała ponad 1500 km i odwiedziła 5 polskich miast — Gdynię, Warszawę,
Lublin, Łódź i Katowice. Autobus zlokalizowany był przy ruchliwych, chętnie
odwiedzanych przez mieszkańców miejscach i „częstował” kawą codziennie, od
godz. 10:00 do 18:00. Kawiarnię odwiedzali nie tylko pacjenci, ale też dziennikarze, decydenci czy osoby zdrowe, które wcześniej nie wiedziały wiele na temat
SM.
Akcja była doskonałą okazją do rozmów przy kawie z przedstawicielami różnych
środowisk i spojrzenia na SM z zupełnie innych perspektyw.
Podczas przystanku w Katowicach organizatorom towarzyszyła dr hab. n. med.
Ewa Krzystanek z Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, która dzieliła się swoją wiedzą na temat choroby
i możliwości terapii.
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Justyna Kramza z najwyższym wynikiem z egzaminu specjalizacyjnego
Najwyższy wynik w całej Polsce z pisemnego egzaminu specjalizacyjnego w zakresie reumatologii w sesji jesiennej roku 2018
uzyskała dr Justyna Kramza z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach SUM. Z egzaminu ustnego uzyskała ocenę bardzo
dobrą. Opiekunem specjalizacji dr Justyny Kramzy był prof. dr hab.
n. med. Eugeniusz J. Kucharz.

Zdj: Wrocław, 14 listopada 2018 r.: Justyna Kramza (trzecia od prawej) po
zdanym egzaminie specjalizacyjnym razem z członkami komisji egzaminacyjnej oraz opiekunem specjalizacji – prof. Eugeniuszem J. Kucharzem (drugi
od lewej)

Laureaci XI edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK
W dniu 18 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród laureatom XI edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką
Uczelnię w Polsce PRODOK oraz VI edycji na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zdobył w tym roku
wyróżnienie za bardzo dobry wynik w kategorii Uczelnie Medyczne,
uzyskując tym samym VI miejsce w klasyfikacji generalnej spośród
wszystkich uczelni w Polsce oraz II miejsce wśród uczelni medycznych. Dodatkowo Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach uzyskał najlepszy wynik za aktywność
samorządową w całej Polsce. Nagrodę w imieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odebrała Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM prof. dr hab.
n. med. Ewa Obuchowicz oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów.

Student SUM na Gali wręczenia Diamentowych Grantów
W środę 7.11.2018 roku, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
odbyła się uroczysta gala wręczenia Diamentowych Grantów. W tegorocznej
edycji konkursu Diamentowy Grant 16-milionowe wsparcie otrzymało 80 projektów, których autorami są studenci bądź absolwenci prowadzący badania
naukowe na wysokim poziomie i posiadający wyróżniający się dorobek naukowy. Otrzymali oni do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł
miesięcznie.
Wśród laureatów reprezentujących nauki medyczne znalazł się Marcin Michalik student VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Odebrał on nagrodę
za projekt pt. „Różnicowanie w warunkach in vitro komórek izolowanych
z owodni łożyska ludzkiego w kierunku komórek wątrobowych.”, którego
opiekunem jest Pan prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj. Projekt zostanie zrealizowany w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii WLK SUM
w Katowicach.
Podobnie jak w poprzedniej edycji także i w tym roku najwięcej laureatów reprezentowało nauki ścisłe. Ich badania poświęcone będą np.
nowej generacji powierzchni bakteriostatycznych, poliestrom glicerolu do zastosowań medycznych, nowym półprzewodnikom nieorganicznym czy metodom otrzymywania nowego typu nanostrukturalnych elektrod tlenkowych. 15 laureatów Diamentowego Grantu reprezentowało nauki medyczne, 14 humanistyczne, 13 przyrodnicze , 11 społeczne, a 10 nauki techniczne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycja-w-naukowe-diamenty-16-milionow-dla-wybitnie-uzdolnionych-studentow
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SUM gospodarzem konferencji „Kapitał dla medycyny”
14 października 2018 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był gospodarzem konferencji „Kapitał dla medycyny” zainicjowanej
przez Dziennik Gazetę Prawną. Celem konferencji było przybliżenie szeroko pojętej tematyki finansowania systemu lecznictwa, a także
zmian prawnych, które w decydujący sposób wpływają na możliwości decyzyjne kadry menedżerskiej. To natomiast przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych placówek medycznych.
Wydarzenia adresowane było do przedstawicieli kadry menedżerskiej (dyrektorzy zarządzający, generalni, finansowi, główni księgowi i ich
zastępcy) zarządzającej publicznymi i niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządów,
którzy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie lecznic w kontekście kreowania właściwej polityki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.
Gości konferencji w imieniu władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powitał Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski. Następnie Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz przedstawił prezentację pt. „Rola płatnika w budowaniu bezpieczeństwa finansowego podmiotów medycznych”. W debatach wzięli udział następujący goście:
„Terminowe regulowanie należności w ochronie zdrowia podstawą zaufania biznesowego”



Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich



Marian Kreis, dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego



Moderator: Dominika Sikora-Malicka, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

Wystąpienie: „Źródła finansowania inwestycji w branży medycznej — doświadczenia polskich przedsiębiorców” — Damian Majewski,
menedżer ds. kluczowych klientów, Europejski Fundusz Medyczny SA
Debata: „Sieć szpitali po roku funkcjonowania. Problemy, wyzwania, rekomendacje”



Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej



Jakub Szulc, dyrektor, EY



prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



Moderator: Dominika Sikora-Malicka, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

Debata: „Ustawa 6 proc. — faktyczną receptą na poprawę jakości leczenia? Perspektywa świadczeniobiorców”



dr hab n. med Damian Czyżewski, prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk, adiunkt, kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej



Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ



Moderator: Grzegorz Osiecki, redaktor Dziennika Gazety Prawnej

Wystąpienie: „Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia — konsekwencje finansowe kryzysów. Rola Design Thinking w zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym” - Krzysztof Suszek, dyrektor Programu „Zdrowa i Aktywna Gmina”, przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna
Debata: „Kadry medyczne największym wyzwaniem zarządzających w szpitalach. Czy nowe regulacje uzdrowią system?”



Anna Janik, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych



Grzegorz Szpyrka, zastępca dyrektora ds. medycznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach



Piotr Trybalski, wiceprezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej
(STOMOZ), wiceprezes Zarządu Oddziału Śląskiego STOMOZ



Moderator: Grzegorz Osiecki, redaktor Dziennika Gazety Prawnej

Tematy poruszone podczas Konferencji „Kapitał dla medycyny” dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień i problemów ochrony zdrowia,
które w sposób bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie podmiotów leczniczych, w tym na ich sytuację finansową. Obszary będące
przedmiotem dyskusji w pośredni sposób wpływają także na zabezpieczenie poziomu dostępności do świadczeń zdrowotnych, a zatem
dotykają również sytuacji zdrowotnej pacjentów.
Dzięki doborowi prelegentów, którzy wykazali się merytorycznym przygotowaniem i dogłębną znajomością funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia, możliwy był wysoki poziom dyskusji oraz szeroki kontekst poruszanych zagadnień. Natomiast kameralna formuła spotkania oraz zaangażowanie panelistów zadecydowało o aktywnym udziale również uczestników konferencji. Dzięki temu za wartość dodaną
uznać można wzajemną wymianę doświadczeń, praktyk, czy opinii wyrażanych przez zarządzających podmiotami leczniczymi o różnym
statusie, czy organów sprawujących nad nimi nadzór. Jeżeli zaś chodzi o miejsce realizacji ww. Konferencji nie sposób pominąć, że jej
uczestnicy mogli zapoznać się choćby tylko częściowo z propagowaną aktualnie formą realizacji zajęć dydaktycznych, jaką jest symulacja
medyczna i tym samym bogatym zapleczem dydaktycznym Uczelni.
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Miliard w patencie
28 listopada 2018 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się V
edycja spotkania networkingowego: "Miliard w patencie”. Ten
cykliczny brunch naukowo-biznesowy adresowany jest do firm
sektora prywatnego, naukowców, inwestorów kapitałowych oraz
wszystkich zainteresowanych. Podczas ostatniej edycji zaprezentowano rozwiązania z zakresu:







małoinwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej,
biodegradowalnej nananowłókniny opatrunkowej,
nowego podejścia w ochronie zdrowia w zakresie opieki nad
najmłodszymi pacjentami,
technologii 3D w nowoczesnej edukacji anatomii,

nowoczesnych metod syntezy poimerów itd.
Organizatorami spotkania byli: Centrum Transferu Technologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o.

Kolejne e-publikacje w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
Biblioteka Główna SUM zamieściła w Śląskiej Bibliotece
Cyfrowej kolejny zespół dokumentów dotyczących
historii medycyny na Śląsku i poza nim. Zdigitalizowane
zostały cztery broszury z naszych zbiorów z przełomu
XIX i XX w.: Józefa Polaka „O znaczeniu sztuki lekarskiej
i o stanowisku lekarzy” (Warszawa 1883), Adama Bednarskiego „Okulistyka ziołopisów polskich w XVI i na
początku XVII wieku” (Lwów 1917), anonimowy przewodnik „Zakład zdrojowo-kąpielowy Rymanów. Solanka
jodo-bromowa w Galicyi” (Lwów 1894) oraz Józefa Brudzińskiego „W sprawie Organizacyi ogólnej uniwersytetu, a Wydziału Lekarskiego w szczególności” (Warszawa 1915). Zwracamy
uwagę na tę ostatnią pozycję, gdyż w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w czasie znacznych zmian czekających obecnie szkolnictwo wyższe pochylenie się nad ówczesnymi koncepcjami tworzenia jednolitego systemu szkolnictwa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem medycyny może być ciekawym pretekstem do porównania ze współczesnością. Tym
bardziej, że autor tej przemyślanej koncepcji miał możliwość wcielania jej w życie jako rektor Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Wydziału Lekarskiego.
Ponadto prezentujemy rękopiśmienny „[Receptariusz apteczny Szpitala Chorób Płucnych w Cieszynie]” — dzieło jeszcze nieprzebadane, którego zarówno tytuł, jak i rok powstania [1848] są niepewne. Wersja cyfrowa na pewno ułatwi dostępność tego egzemplarza oraz badania porównawcze treści z innymi receptariuszami, ustalenie proweniencji, kolejnych właścicieli oraz lat powstawania i czasu użytkowania przez farmaceutów dla dobra chorych. Interesujący i godny opisu jest też wygląd zewnętrzny księgi:
kodeks dwuszpaltowy, co najmniej dwa dukty pisma, ozdobne incipity, papier czerpany z kunsztownym znakiem wodnym, skład
inkaustu, kilka zasuszonych liści i zapisanych karteczek widniejących między stronicami. O częstym korzystaniu z receptariusza
świadczą poplamione strony i zniszczone brzegi kart.
Biografom i historykom lecznictwa oraz prasoznawcom może być pomocny ostatni zdigitalizowany zbiór: „Kartoteka nekrologów
osób związanych z medycyną na Górnym Śląsku z prasy regionalnej i fachowej za lata 1988–2017”, powstały w Bibliotece Głównej
SUM przy okazji tworzenia słowników i monografii dotyczących medycyny w naszym regionie. Układ alfabetyczny ułatwi poszukiwania, a oryginalny wygląd nekrologów prócz informacji faktograficznych da też możliwość zaobserwowania zmieniającej się
formy stylistycznej i edytorskiej tych szczególnych powiadomień.
Wszystkie nasze zdigitalizowane zbiory są dostępne poprzez wyszukiwarkę Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl),
a w przyszłości zasilą zasoby uczelnianego digitarium.
Zadania te mogliśmy wykonać dzięki środkom na działalność upowszechniającą naukę przyznanym przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Prace dotyczące selekcji, opisu i zamieszczenia zbiorów wykonali bibliotekarze sekcji dokumentacyjnej
Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej, zaś digitalizację przeprowadziła firma GB Soft z Zabrza.
Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją wirtualnych zasobów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Mgr Joanna Miozga
Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteki Głównej SUM
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Kardiolodzy z Ochojca wykorzystują wirtualną rzeczywistość dla
ratowania serc pacjentów
Dzięki współpracy kardiologów i kardiochirurgów Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca
SUM w Katowicach z wydziałem inżynierii biomedycznej Politecnico di Milano, 21 listopada 2018 w szpitalu
w Ochojcu wykonano zabiegi przezcewnikowego
wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z użyciem
systemu wirtualnej rzeczywistości Microsoft HoloLens.
Wyświetlanie trójwymiarowej grafiki komputerowej
w polu widzenia operatora to najnowszy rozdział
rozwoju w kardiologii interwencyjnej. Okulary Hololens
pozwalają na przekształcenie badania tomografii komputerowej w trójwymiarową sylwetkę pacjenta — awatara. Dzięki jego odwzorowaniu na ciele chorego operatorzy widzą trójwymiarowy obraz serca, aorty oraz
tętnic udowych i szyjnych, które będą wykorzystane do
wszczepienia zastawki aortalnej. Dodatkowo, operatorzy mogą wyświetlić trójwymiarowe „serce” między
sobą i ekranem aparatu rentgenowskiego, by dobrać
sposób wszczepienia zastawki i zmniejszyć ilość użytego kontrastu dla ratowania życia obciążonych chorych. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wokół operatora umożliwia szybkie
i sterylne wywołanie trójwymiarowych obrazów wideo, wyników badań pacjenta oraz niezbędnych dokumentów, które pomogą mu
w wykonaniu trudnych interwencji. Nowoczesna technologia umożliwiła również sprawdzenie możliwości pilnej konsultacji śródzabiegowej z wybitnymi specjalistami TAVI w Uniwersytetu w Tuluzie: transmisja pola widzenia operującego lekarza pozwala na prowadzenie bieżącej dyskusji o najlepszym sposobie leczenia chorego w Katowicach Ochojcu.

Lekarze z SPSK im. A. Mielęckiego zrekonstruowali twarz mężczyzny za
pomocą implantu 3D
Lekarze ze Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach SUM
zrekonstruowali twarz mężczyzny, zniekształconą w wyniku wypadku,
za pomocą specjalnie przygotowanego, złożonego implantu kości twarzy. 46-letni pacjent wraca do normalnego życia.
Ponad 2 lata temu spadł z drabiny podczas pracy w ogrodzie; doznał
skomplikowanego złamania kości twarzy, złamał też obojczyk. Przeprowadzona wówczas operacja nie mogła przynieść całkowitej poprawy
z powodu znacznego ubytku struktur kostnych. Zniekształcona twarz
i zaburzenia widzenia uniemożliwiały mu normalne życie.
"Bardzo uciążliwe było dla niego podwójne widzenie, będące skutkiem
nierównomiernego ułożenia gałek ocznych. Nie mógł korzystać z komputera, oglądać telewizji, zrezygnował z pracy, nie mógł właściwie żyć wśród
ludzi. Bardzo źle to wszystko znosił psychicznie" – powiedziała kierująca
procesem leczenia prof. Iwona Niedzielska.
Jak wyjaśniła, rekonstrukcji nie można było wykonać z wykorzystaniem
fragmentów kości pobranych od pacjenta, ponieważ z reguły dochodzi
do resorpcji takich przeszczepów, w zakresie trudnym do przewidzenia.
Stąd decyzja lekarzy o zastosowaniu implantu z polietylenu. Po etapie
starannego projektowania na podstawie tomografii komputerowej
zdrowej części twarzy pacjenta wykonali go — jako jej lustrzane odbicie
— specjaliści z Bionanoparku w Łodzi. Kolejnym etapem było wszczepienie implantu pacjentowi przez małe nacięcie.
"Pojedyncze implanty odtwarzające jedną strukturę anatomiczną nie są
już w Polsce nowością, ale złożony, indywidualny implant odtwarzający
równocześnie trzy ściany oczodołu, szczękę i kość jarzmową jest — według naszej wiedzy — pierwszym złożonym implantem, który wykonano w
Polsce. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Pacjent odzyskał normalne
widzenie, również efekt estetyczny jest zadowalający" – podkreśliła prof.
Niedzielska.
/źródło: PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka/
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Spotkanie wigilijne
13 grudnia 2018 r. w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach odbyło
się spotkanie wigilijne przedstawicieli organizacji studenckich
i doktoranckich SUM z władzami Uczelni.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów
SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds.
Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med.. Violetta
Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i ustawicznego prof. dr hab. n. farm Stanisław Boryczka,
Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska,
Dziekani i Prodziekani Wydziałów SUM, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr hab. n. o zdr. Ryszard
Plinta prof. nadzw. SUM, Kurator STN SUM w Katowicach prof.
dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, Kierownicy Dziekanatów
oraz przedstawiciele Działu ds. Studiów i Studentów oraz Działu
Karier Studenckich i Promocji Uczelni.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń oraz przełamania
się tradycyjnym opłatkiem.

Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty
Święta Bożego Narodzenia to okres szczególnie wyczekiwany przez każdego
z nas. Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji mogli poczuć tę
atmosferę już w listopadzie.
W dniach 23-25.11.2018r. PTSF Oddział Sosnowiec zorganizował dla ponad
100 osób III Wigilię PTSF połączoną z konferencją naukową pt. „Wyzwania
w codziennej pracy farmaceuty”, która odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uczestnicy konferencji zaznajomili się z problemami, które są często spotykane
w codziennej praktyce aptekarza oraz poznali praktyczne sposoby ich rozwiązywania. W czasie wykładu dr n. farm. Lucyny Bułaś „Wybrane przykłady roli farmaceutów w bezpiecznej farmakoterapii” studenci dowiedzieli się, jakie istotne
informacje farmaceuta powinien przekazać pacjentowi podczas dyspensowania
leków. Wykład dr n. o zdr. Klaudii Mazurek nt. doradztwa w zakresie pielęgnacji
skóry spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem studentów. Pani doktor
przedstawiła sposoby klasyfikacji rodzajów skór oraz rozpoznawania podstawowych dermatoz.
Ostatni wykład poprowadzili Państwo Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba z Towarzystwa Tłumaczy Języka Migowego GEST. Prelegenci
przybliżyli kulturę oraz język osób g/Głuchych ze szczegółowym uwzględnieniem problemów komunikacyjnych, jakich mogą doświadczyć podczas wizyty w aptece. Po części wykładowej nadszedł czas na rozwinięcie praktycznych umiejętności. Każdy z uczestników mógł wziąć udział
w jednym z warsztatów o różnorodnej tematyce — od aspektów psychologicznych po naturalne sposoby farmakoterapii, czy niwelowanie
skutków statycznego trybu życia.
III Wigilia PTSF była połączona z Konkursem Prac Naukowych, który został przeprowadzony w formie sesji posterowej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom, jednakże najlepszą z najlepszych okazała się Agnieszka Lichota z pracą pt. „Rośliny przeciwwskazane w ciąży”.
Serdecznie gratulujemy wygranej.
Zwieńczeniem zjazdu był uroczysty bal wigilijny. Nie zabrakło okazji do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Świąteczny wieczór
został uświetniony występem Sekcji Artystycznej PTSF Oddział Sosnowiec oraz pokazem tańca towarzyskiego pary studentów z Młodej Farmacji Białystok. Ciepła i serdeczna atmosfera tej nocy spowodowała, że z pewnością wszyscy goście zachowają całe wydarzenie na długo
w pamięci.

/przesłane przez: FILIP KLOC / Wiceprzewodniczący ds. Wewnętrznych PTSF Oddział Sosnowiec/
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Kompleksowe działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin
– konferencja pod patronatem SUM
W Zabrzu odbyła się konferencja „Kompleksowe działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, podczas której wystąpiła prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Profesor przedstawiła
projekty prowadzone przez Uczelnię, które są skierowane m.in. do osób
z niepełnosprawnościami, takie jak: „ Z innego poziomu do…” „ Od przedszkola do seniora” czy „Wiem i nie boję się” — gdzie grupą docelową były
dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną.
Z kolei dr n. o zdrowiu Izabela Mężyk z Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, zwróciła uwagę na to, że osoby
z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu odczuwają problemy z dostępem
do opieki medycznej. Bariery tworzą m.in. niewłaściwie przystosowane
gabinety czy ograniczenia czasowe dotyczące trwania wizyty. Osoby
z niepełnosprawnościami unikają wizyt u lekarza także ze względu na problemy z transportem, niski status ekonomiczny (rezygnacja w wizyt prywatnych), nie przywiązują wagi do profilaktyki. W lęku przed wizytą u ginekologa pomocna byłaby edukacja seksualna — podsumowała dr Mężyk. Jednak
jest to wciąż jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w zakresie opieki
sprawowanej w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

VII Międzynarodowe Dni Trzustkowe
Diagnostyka, patologie i rekomendacje w leczeniu raka trzustki — to
najważniejsze problemy pankreatologii, które omówili eksperci podczas
VII Międzynarodowych Dni Trzustkowych. Konferencja, pod patronatem
honorowym Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. Przemysława Jałowieckiego i kierownictwem naukowym prof. Pawła Lampego oraz dr hab. Katarzyny Kuśnierz, kolejny raz okazała się
sukcesem merytorycznym.
Jak co roku w konferencji udział wzięli wybitni goście z kraju i zagranicy.
Grono ekspertów uświetnili specjaliści z Irlandii, Włoch, Niemiec i Wielkiej
Brytanii: prof. Kevin CP Conlon, prof. Massimo Falconi, prof. Jörg Kleeff,
dr Krishna Menon, prof. Luca Morelli.
Podczas dwudniowego spotkania, obok sesji programowych odbyły się
warsztaty w formie prezentacji i dyskusji wraz z możliwością praktycznej
nauki wykonywania zespoleń trzustkowych.
Poruszono najbardziej palące tematy, w tym m. in. trudności w diagnostyce patomorfologicznej, niepowodzenie leczenia chirurgicznego raka
trzustki, chirurgia paliatywna, żywienie i genetyka a chorobach trzustki.
Zdaniem uczestników ogromną wartością wydarzenia była obecność
specjalistów z różnych dziedzin, m.in. chirurgów, gastroenterologów,
endokrynologów, radiologów i onkologów z wiodących ośrodków.

Skonsultuj z Farmaceutą
"Skonsultuj z Farmaceutą" to ogólnopolska akcja, podczas której specjalnie przygotowani wolontariusze wykonywali podstawowe badania medyczne. Sosnowiecki oddział
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przeprowadził tę akcję w Centrum
Handlowym Pogoria. Dziesiątki wolontariuszy przeprowadziło około 400 pomiarów
oraz rozpowszechniło wiedzę na temat choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Zainteresowani mogli skorzystać z:







pomiarów glukozy we krwi,
pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
pomiarów zawartości tkanki tłuszczowej,
analizy składu ciała,

porady farmaceuty i kosmetologa.
Dla najmłodszych przygotowany był również kącik, gdzie mogli zmierzyć się z recepturą apteczną oraz przeprowadzić swoje pierwsze doświadczenia chemiczne.
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III edycja konferencji Prawo a Medycyna 7.11.2018r.
W dniu 7 listopada 2018 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c.
Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się III edycja konferencji Prawo a Medycyna pod patronatem Jego Magnificencji
Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, zorganizowana w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską,
Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Samorządem
Studenckim SUM w Katowicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan dr n. med. Tadeusz Urban
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Renata Wrońska Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, Pani Katarzyna Walczak
Dyrektor Marketingu i PR TU INTER Polska S.A., Pani Małgorzata
Ziółkowska Dyrektor Oddziału Katowice TU INTER Polska S.A., Pani
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik Prorektor ds. Studiów
i Studentów SUM w Katowicach, Pan prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Pani dr hab. n. med.
Katarzyna Komosińska-Vassev Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Pan prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk Prodziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Pani dr n. med. Ewa Horzelska oraz Pan mecenas Paweł Strzelec.
Na konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: klauzula sumienia w świetle prawa, błąd lekarski, błąd lekarski okiem ubezpieczyciela, prawo w transplantologii.
Z okazji III edycji konferencji Prawo a Medycyna, przeprowadzony został konkurs polegający na napisaniu referatu. Wyłonionych zostało 5
autorów najlepszych prac.
Nagrody otrzymali: Pani Anna Glinkowska z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
„Transplantologia – prawo oraz względy etyczne”, Pani Karolina Kozieł z Wydziału Lekarskiego w Katowicach „Klauzula sumienia w świetle
prawa i etyki zawodu lekarza”, Pan Paweł Klich z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Błąd lekarski –
czym jest, jak powinien być traktowany, rozliczany?”, Pan Paweł Pawlica uczestnik Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego w Katowicach „Klauzula sumienia w świetle prawa i etyki zawodu lekarza” oraz Pan Tomasz Ryjkowski z Wydziału Lekarskiego w Katowicach
„Klauzula sumienia w świetle prawa i etyki zawodu lekarza”.

Dołącz do STN!
9 listopada 2018 r. w Auli im. Prof. Zahorskiego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach oraz w Auli budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ulicy Kasztanowej 3 odbyła
się trzecia edycja konferencji „Dołącz do STN”, organizowanej przez Zarząd
Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Celem konferencji, jak co roku, było przedstawienie studentom różnych
możliwości, jakie daje praca w ramach licznych działających na Uczelni
Studenckich Kół Naukowych. Co roku przybliżamy studentom zagadnienia
związane z metodologią prac badawczych, konstruowaniem dobrego planu
realizacji pracy i umiejętności interpretowania uzyskanych z toku badań
wyników.
W tym roku po raz pierwszy konferencja odbyła się jednocześnie w dwóch
miejscach na terenie Uczelni.
W Katowicach uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych przez Panią Prodziekan WNoZ, Dr hab. n. med. Grażynę
Markiewicz-Łoskot, pełniącą funkcję Opiekuna SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, oraz Pana Dr hab.
n. med. Tomasza Francuza, Opiekuna SKN przy Katedrze Biochemii. W programie dnia zawarte były również wystąpienia przedstawicieli Kół
Naukowych działających na Wydziałach Lekarskich i Wydziale Nauk o Zdrowiu, podczas których zebrani studenci mogli posłuchać o zasadach
działania i organizacji pracy, oraz o badaniach realizowanych w poszczególnych Kołach Naukowych
W Sosnowcu, w ramach drugiej części konferencji, zebrali się studenci różnych kierunków Wydziału Farmaceutycznego. Obecni byli przedstawiciele Władz Wydziału, Prodziekan WFzOML, Pani Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek oraz Prodziekan WFzOML, Pan Dr hab. n. med. Robert
Wojtyczka. Studenci wysłuchali wykładów wygłoszonych przez Panią Dr hab. n. med. Monikę Paul-Samojedny, Pana Dr hab. n. farm. Pawła
Olczyka i Pana Dr hab. n. farm. Pawła Ramosa. Również tutaj, część Kół Naukowych Wydziału zaprezentowało swój dotychczasowy dorobek
naukowy i plany dalszej działalności.
Ogromnie cieszy nas duże zainteresowanie konferencją wśród studentów różnych lat i kierunków. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom studenci pogłębiają swoje zainteresowanie pracą naukową i mogą przekonać się jak ciekawych doświadczeń i umiejętności można
nabrać działając w Studenckich Kołach Naukowych.
/Przesłane przez: Agnieszka Wiórek, Przewodnicząca Zarządu STN SUM w Katowicach/
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VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna
07 grudnia 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 odbyła się
VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM.
Było to już ósme spotkanie, podczas którego zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez studentów wszystkich lat i kierunków uczelni
medycznych.
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii SUM, która wraz z zespołem od wielu lat pracuje nad
zagadnieniami regeneracji w układzie nerwowym, poświęcając szczególne miejsce
modelowi nerwu wzrokowego. Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie:
Opiekun SKN Okulistyki Katedry Okulistyki dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr
hab. n. med. Mariola Dorecka oraz dr n. med. Dorota Barchanowska.
Konferencję prowadziła Przewodnicząca SKN, studentka V roku WLK Aleksandra Cieśla.
Prace naukowe przedstawiane podczas konferencji dotyczyły: analizy emocjonalnej i tematycznej struktury snów osób niewidomych, aniridii,
wpływu czynników zewnętrznych na wystąpienie wady refrakcji oraz zastosowania Ocular Response Analyzer- jako nowej metody pomiaru
ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Po raz pierwszy w formule konferencji dla prac spoza ośrodka organizującego zostały zagwarantowane nagrody rzeczowe. I miejsce zdobyła
p. Katarzyna Kuchalska reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wygłoszenie pracy: „Badanie jakości
widzenia u pacjentów po wszczepieniu soczewek ICL.”
Za zgodą JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joannę Lewin-Kowalik.
/przesłano przez: Aleksandra Cieśla /

Czepkowanie studentów pielęgniarstwa
W dniu 19 października 2018 roku w Auli im. prof. zw. dr hab. dr h.c.
Witolda Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego miało
miejsce Uroczyste Czepkowanie studentów pielęgniarstwa (2017 –
2020) Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Uroczystość odbyła
się pod patronatem: Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. prof. dr hab. n. med. Jana Duławy, Ministra Obrony Narodowej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Magazynu Pielęgniarki i Położnej —
patronat medialny.
W Czepkowaniu udział wzięło blisko 200 studentów oraz zaproszeni
goście: dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot i dr hab. n. med.
Jacek Durmała — prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu, p. Zofia
Małas — Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych , p. Krystyna
Ptok — Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, p. Anna Janik — Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, p. Barbara Płaza —
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, p.Krystyna Klimaszewska — Przewodnicząca Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, p.Izabela Kaptacz — Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
p. Dorota Czechowska — zastępca naczelnej pielęgniarki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
w Katowicach, p. Mirosława Woźnica — pielęgniarka naczelna Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.Jana Pawła II w Katowicach, p. Marzena Ciastek — dyrektor ds. pielęgniarstwa Katowickiego Centrum Onkologii, p. Barbara Wykręt — dyrektor ds. pielęgniarstwa, p. Barbara Koleżyńska — dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, p. Sylwia Sekta — Koordynator Regionalna ds. Transplantacji, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, p. por. laureatka Medalu Florencji Nightingale. Z Wojskowego Ośrodka Medycyny
Prewencyjnej w Krakowie, p. Karolina Mielniczek, p. Agnieszka Karasińska — koordynator projektu Konkursu Królowej Sylwii, Kierownicy i Wykładowcy Zakładów WNoZ SUM, m.in.: p. Halina Kulik — Kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa, Kadra Dydaktyczna
ZPP WNoZ SUM: p. Dorota Dobrzyń-Matusiak, p. Jolanta Eszyk, p. Lucyna Gieniusz—Wojczyk, p. Wioleta Piechaczek, p. Aneta Trzcińska a także rodziny i przyjaciele czepkowanych studentów.
Uroczystość poprowadziła p. Aneta Trzcińska — wykładowca Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa WNoZ SUM. Zaproszeni wybitni
prelegenci przedstawili swoje pasje do pielęgniarstwa. Po części wykładowej przystąpiono do czepkowania.
Studenci po usłyszeniu swoich nazwisk z należytym szacunkiem i powagą wchodzili na scenę, niosąc przed sobą czepek, który miał im
zostać upięty na głowie. Nazwiska studentów wyczytywane były w grupach 6 osobowych. Pierwszą szóstkę stanowili studenci, którym
czepek nałożyły Mamy Pielęgniarki, Ciocie Pielęgniarki lub inne Pielęgniarki, które odegrały ważną rolę w podjęciu decyzji studenta
o studiowaniu pielęgniarstwa. Była to niezwykle wzruszająca i wyjątkowa chwila, nie tylko dla studentów i osób nakładających czepki,
ale także wszystkich obecnych na sali.
Po czepkowaniu w imieniu studentów wystąpiła p. Sandra Sosna – Starosta Roku, która podsumowała miesiące spędzone na nauce
w SUM, podziękowała nauczycielom prowadzącym zajęcia i organizatorom uroczystości.
/tekst: A.Trzcińska, skróty –red./
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Sprawozdanie z XVIII Konferencji „Biomateriały i Mechanika
w Stomatologii”

Uczestnicy XVIII Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”

Uroczyste wręczenie statuetek im. Prof. Wiesława Chladka, od lewej: dr inż
Marek Plaza – laureat, prof. dr ha b. n. med. Jacek Kasperski, prof. dr hab.
inż. Anna Timofiejczuk, prof. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, prof. dr
hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz –
laureat.

W dniach od 11 do 14 października 2018 roku w Ustroniu odbyła się XVIII Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”,
pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego. Na tegorocznej Konferencji gościły władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
reprezentowane przez Prorektora ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damiana Czyżewskiego, który podkreślił potrzebę organizowania tego typu konferencji, z uwagi na współpracę interdyscyplinarną akademickich środowisk medycznych z przedstawicielami
nauk ścisłych związanych z obszarami materiałoznawstwa i mechaniki.
Gośćmi honorowymi byli: były Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Rektor Wyższej
Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. Prof. Meissnera w Ustroniu prof. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz,
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. nzw. Pol.Śl. oraz prof. dr hab. n. med. dr h. c. mult. Aleksander Sieroń.
ak co roku, wykłady prezentowali przedstawiciele środowiska medycznego oraz inżynierowie. W organizowaniu Konferencji
brały udział: Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii
Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski. Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski oraz prof. dr hab. n.
med. Jacek Kasperski. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli: Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Prodziekan Oddziału Stomatologicznego prof. dr hab. n. med.
Jerzy Sokołowski, Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Sekretarzem Konferencji była dr n. med. Magdalena Wyszyńska, a członkami lek. stom. Magdalena Jaroszuk-Rogal, Wiesława
Nowocień, dr inż.. Marek Plaza, dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. Pol.Śl., dr hab. hum. Cezary Krawczyk i Sewer Kruczkowski.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski przywitał wszystkich uczestników Konferencji, zarówno ze środowiska medycznego jak i politechnicznego.
Inauguracja XVIII Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii” rozpoczęła się od uroczystego wręczenia, przyznanej
przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej, Honorowej Nagrody im. Prof. Wiesława Chladka, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej. Statuetki ufundowane przez Polskie Towarzystwo Inżynierii
Medycznej, wręczane przez dr hab. n. med. Annę Timofiejczuk prof. PŚ, prof. dr hab. n. med. Bronisława Kłaptocza oraz prof. dr
hab. n. med. Jerzego Sokołowskiego otrzymali prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz oraz dr. inż. Marek Plaza. Tematy wszystkich prac, odzwierciedlały zapotrzebowanie na wiedzę politechniczną niezbędną do rozwoju technik klinicznych. Atrakcyjność
prezentowanej tematyki wynika z faktu, że lekarz stomatolog spotyka się w swej codziennej pracy z wieloma ściśle technicznymi
problemami. W większości przypadków musi rozwiązać cały kompleks zagadnień projektowych przywracających właściwe funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Stąd duża wartość praktyczna badań warunkujących rozwój inżynierii materiałów medycznych oraz biomechaniki układu stomatognatycznego. Spotkania takie umożliwiają upowszechnienie osiągnięć będących
rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie: technik wytwarzania i oceny właściwości
biomateriałów, zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu, biomechaniki układu stomatognatycznego, oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych i biotechnologii materiałów.
Zapraszamy na kolejną Konferencję „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”, która odbędzie się również w Ustroniu,
w dniach 10 – 13 października 2019 r.
/Magdalena Wyszyńska, Rafał Rój, Jacek Kasperski
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/
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serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, którego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest współorganizatorem. To ważne dla Uczelni wydarzenie jest organizowane z myślą o wszystkich,
którzy chcą spędzić wolny czas przyglądając się fascynującemu światu nauki.
PROGRAM
3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbędzie się już w styczniu 2019 roku, zgodnie z harmonogramem:
11 stycznia – Noc Biologów – prolog 3. ŚFN
Więcej informacji na stronie: http://www.slaskifestiwalnauki.pl/1101-noc-biolog-prolog
12 stycznia – inauguracja Festiwalu w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego. Wstęp jest bezpłatny, jednak konieczne
jest dokonanie wcześniejszej rejestracji oraz odbiór biletu we wskazanym terminie. Więcej informacji na stronie: http://
www.slaskifestiwalnauki.pl/inauguracja
13-14 stycznia – główne wydarzenia festiwalowe w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zachęcam do
uczestnictwa wraz z rodzinami i bliskimi szczególnie w niedzielę (13.01.2018), kolejny dzień przewidziany jest przede wszystkim dla grup zorganizowanych. Wstęp wolny. Pełny program wydarzeń będzie wkrótce dostępny na stronie Festiwalu.
WSTĘP
Uczestnictwo w 3. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE jest bezpłatne, a wstęp jest wolny. W tym roku zgłoszono do programu
blisko 600 propozycji, w tym stanowiska pokazowe, warsztaty, wykłady, wystawy, koncerty i atrakcje specjalne – dostępne
będą m.in. pokazy chemiczne, kuchnia molekularna, bolidy wyścigowe, eksperymenty fizyczne, symulatory, wirtualna rzeczywistość, strefę pisania i czytania, sale operacyjne i wiele innych atrakcji, które czekają na odkrycie.
Na wybrane wydarzenia, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Szczegółowe informacje na temat festiwalu dostępne są na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl.
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