Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni
Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Uchwałą nr 18/2019 z dnia 24.04.2019 r.
powołał Pierwszą Radę Uczelni na kadencję od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.
W skład Rady Uczelni, zgodnie z § 1 Uchwały nr 149/2018 Senatu Uczelni z dnia 21.11.2018 r.
w sprawie określenia sposobu powołania i zadań Pierwszej Rady, wchodzi 6 osób powołanych przez
Senat, w tym 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego.
Spośród członków wspólnoty Uczelni powołani zostali:
1

prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba:
Kandydatura Pana Profesora do Rady Uczelni została poparta przez Radę Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu podczas posiedzenia w dniu 05.04.2019 r., co
wyrażone zostało w podjętej uchwale.
Prof. Zenon Czuba jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach od 1982 roku. Pan Profesor bierze udział w kształceniu w zakresie
mikrobiologii lekarskiej, immunologii i mikrobiologii żywności wielkiej rzeszy absolwentów
kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego i dietetyki.
Jest współautorem dwóch skryptów dla studentów. Od 1984 roku sprawuje opiekę naukową nad
studentami prowadzącymi badania naukowe. W latach 1999-2014 prowadził Studenckie Koło
Naukowe. Wyniki prac studentów były prezentowane na licznych konferencjach krajowych
i międzynarodowych oraz niektóre z nich zostały nagrodzone. Ponadto, jako Prodziekan
ds. Studentów w kadencji 2012-2016 sprawował nadzór nad procesem dydaktycznym studentów
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W pracy naukowej
w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii prof. Zenon Czuba wprowadził nowe techniki badawcze,
które umożliwiły przeprowadzenie badań naukowych, a następnie publikację prac uznawanych
przez innych badaczy. Wyraża się to wysokim indeksem cytacji i wartością współczynnika Hirsha.
Prof. Zenon Czuba z powodzeniem łączy działalność naukową z działalnością organizacyjną, bierze
czynny udział w pracach licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
jako członek Zarządu Oddziału PTCH w Gliwicach od 1992 r., Polskiego Towarzystwa Immunologii
Doświadczalnej i Klinicznej – członek Zarządu Oddziału w Katowicach od 1992 r. oraz członek
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTIDiK w latach 2009-2014. Ponadto Prof. Zenon Czuba
pełnił opiekę w czasie realizacji przewodów doktorskich. Jako Prodziekan brał czynny
udział w pracach nad infrastrukturą Uniwersytetu (Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) oraz udział doradczy w wypracowaniu koncepcji projektów,
rozbudowy, remontów i nadzorowania przeprowadzanych prac. Za swoją działalność został nagrodzony przez JM Rektora SUM licznymi nagrodami za działalność naukową, osiągnięcia dydaktyczne
i organizacyjne.

2. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior:
Zgłoszony przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior jest zatrudniony w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach od 1978 roku – obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc funkcję
Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii, a zarazem Lekarza Kierującego II Oddziałem Kardiologii
w Samodzielnym Klinicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskim Centrum
Medycznym im. Prof. Leszka Gieca.
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Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Karierę zawodową związał
ze Śląskiem, przyczyniając się przez ponad 35 lat pracy do istotnego rozwoju ww. dziedzin
medycyny oraz kształcenia kadr medycznych w województwie. W ramach II Oddziału Kardiologii
zorganizował Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, umożliwiający przyjmowanie
chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w trybie ostrodyżurowym. Pan Profesor był organizatorem pierwszej na Śląsku Pracowni Echokardiograficznej oraz inicjatorem wprowadzenia nowych
metod diagnostyki ultradźwiękowej: echokardiografii dwuwymiarowej, dopplerowskiej oraz
przezprzełykowej.
Kierowany przez niego II Oddział Kardiologii jest uznawany za jeden z najlepszych ośrodków
kardiologicznych w regionie i w kraju, a wysoko wyspecjalizowany zespół lekarzy i pielęgniarek
zapewnia fachową pomoc dla ponad 2,5 tysiąca pacjentów rocznie.
Prof. Zbigniew Gąsior wykazuje się dużym zaangażowaniem w pracy organizacyjnej, naukowej
i dydaktycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W 2001 roku, jako pełnomocnik
Rektora, rozpoczął działania organizacyjne, które doprowadziły do powstania Wydziału Opieki
i Oświaty Zdrowotnej (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) powołanego dla kształcenia
uniwersyteckiego pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów. Przez 6 lat pełnił funkcję Dziekana
tego Wydziału przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej jednostki szkolącej wykwalifikowane
kadry medyczne, niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Województwa Śląskiego. Prof. Zbigniew Gąsior posiada znaczący dorobek naukowy, jest uznanym
autorytetem w dziedzinie kardiologii w Polsce i poza jej granicami, nauczycielem i wychowawcą
rzeszy młodych lekarzy i naukowców. Ponadto prof. Zbigniew Gąsior od 2008 pełni funkcję
Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów SUM oraz Przewodniczącego Wydziałowej
Komisji Nauki.

3. prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień:
Zgłoszony przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Prof. dr hab. med. Bogusław Okopień od 1985 r. jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Od grudnia 2005 r. pełni funkcję Kierownika Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej a od marca 2007 r. kierownika Katedry Farmakologii.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Od 2012 roku jest członkiem Senatu, jak również pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji
ds. Studentów, Studiów i Jakości Kształcenia. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Bioetycznej,
a od 2017 r. jej Przewodniczącym. W latach 1999-2003 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego
ds. farmakologii klinicznej dla województwa opolskiego, a od 2007r. był konsultantem
w tym samym zakresie dla województwa śląskiego. W 2014 roku został powołany do pełnienia
obowiązków Konsultanta Krajowego w tej dziedzinie. W 2004 r. został członkiem Komitetu Terapii
i Nauk o Leku PAN, a od 2016 jest członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych
PAN. W 2019 roku został wybrany Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Farmakologii
Klinicznej i Terapii. Jest wykładowcą na kursach dla lekarzy i farmaceutów organizowanych przez
Kolegium Kształcenia Podyplomowego SUM oraz Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Katowicach. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa
Farmakologii Klinicznej i Terapii, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii Monitorowanej, New York Academy of Sciences, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,
Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, International Atherosclerosis Society, jak również
rad naukowych i recenzentem czasopism specjalistycznych. Za działalność naukową uzyskiwał nagrody Ministra Zdrowia oraz Rektora SUM. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich oraz odznaką
"Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego".
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Spoza wspólnoty akademickiej, do Rady Uczelni zostali powołani :
1. dr Stanisław Dyląg:
Jego kandydatura została zgłoszona przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
Pan dr Stanisław Dyląg jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach. W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk
medycznych. W latach 1982 – 1991 był pracownikiem, a następnie kierownikiem Banku Tkanek
w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Od 1991 r. jest Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa (od 1999 r. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach).
W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Menadżerów. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek (od 1994 r.), Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (od 1995 r.),
Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (od 1997), Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków
Tkanek (od 2003 r.).
Dr n. med. Stanisław Dyląg jest współautorem 5 projektów racjonalizatorskich oraz autorem dwóch
patentów, które uzyskały Złoty Medal – Brussels EUREKA za ”ChorioChit opatrunek biologiczny”
(1999 r.) oraz Złoty Medal – Brussels EUREKA za „Ambulans do pobierania krwi”(2000 r.). Jest
laureatem nagród Ministra Zdrowia (2000 r. i 2001 r.), Honorowego Orderu „Laur 50-lecia Śląskiej
Akademii Medycznej”(1998 r.). Został wyróżniony dwukrotnie przez Prezesa Rady Ministrów (2000
r. i 2001 r.) oraz otrzymał: Order Króla Belgów: Merite de L`invention – De Chevalier” za osiągnięcia
w ruchu wynalazczym (2001 r.), Brązowy Medal – CONCOURS LEPINE w Paryżu za „Ambulans do pobierania krwi” (2004 r.), Pierścień Patrioty w 2017 r. (Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa
Narodowego), jak również nadzorował zespół RCKiK ds. wynalazku „Krwinki wzorcowe LISS – VERA”
nagrodzony m.in. w Genewie, Paryżu, Brukseli i Budapeszcie oraz wybranego w 2004 r. do grona
Nominowanych VII Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
2. Janusz Olszowski:
Zgłoszony został przez 15 Senatorów, w tym:
- 8 z grupy przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych,
- 1 z grupy nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
- 5 studentów,
- 1 doktoranta.
Jest Prezesem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Kieruje pracą Zarządu GIPH,
a ponadto zajmuje się analizowaniem i opiniowaniem obowiązujących oraz projektowanych aktów
prawnych, reprezentując Izbę w trakcie prac zespołów i komisji rządowych, a także parlamentarnych. Zakres Jego obowiązków obejmuje również kwestie związane z funkcjonowaniem i restrukturyzowaniem sektora paliwowo-energetycznego, w tym zagadnienia przekształceń własnościowych
oraz wszelkie sprawy dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Wykształcenie
wyższe zdobył w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1980 roku ukończył Wydział
Górnictwa i Geologii, a następnie na tej samej uczelni Podyplomowe Studium Aerologii
Górniczej. Ponadto ukończył podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dodatkowo swoje kwalifikacje uzupełniał na licznych
kursach specjalistycznych w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa.
Janusz Olszowski, w latach 1998-2002 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrowni „Łagisza” S.A.,
a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A. Był doradcą i konsultantem
Prezydenta Rudy Śląskiej w zakresie problemów współdziałania gmin górniczych z górnictwem
węgla kamiennego.
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W latach 2016-2018 pełnił funkcję Wiceprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego
i Brunatnego EURACOAL w Brukseli, a obecnie jest członkiem Komitetu Wykonawczego tej
organizacji. W ramach działalności dodatkowej pracuje także w licznych komisjach, komitetach
i innych gremiach takich jak np.: Komitet Sterujący ds. górnictwa przy Ministrze Energii, Komisja
Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Rada Społeczno-Programowa
Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa oraz
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Rada ds. Certyfikacji w Głównym
Instytucie Górnictwa, Regionalna Rada ds. Energii oraz Rada Interesariuszy Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz oraz referatów wygłoszonych na konferencjach
krajowych i międzynarodowych. Uczestnik wielu programów radiowych i telewizyjnych, Jego
wypowiedzi są często publikowane w prasie. Za dotychczasową pracę został wyróżniony licznymi
odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uzyskał stopień zawodowy Generalnego Dyrektora
Górniczego I Stopnia.
3. Janusz Szulik:
Kandydatura Pana Janusza Szulika do Rady Uczelni została poparta przez Radę Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu podczas posiedzenia w dniu 05.04.2019r.,
co wyrażone zostało w podjętej uchwale.
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Budownictwo podziemne oraz Międzywydziałowe Studium Handlu Zagranicznego), ukończył studia doktoranckie oraz podyplomowe
na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowe Studia Zarządzania na Akademie
für Führungskräfte der Wirtschaft, Bad Harzburg, Niemcy oraz Program menedżerski na Generali Akademie w Wiedniu. Od 1999 roku związany jest z branżą ubezpieczeniową. Wcześniej pracował m.in. na
stanowisku dyrektora sprzedaży w Bausparkasse Schwaebisch Hall w Polsce. W latach 1999-2008
pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu na Polskę Południową,
a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży na cały kraj. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął
w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku
objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu
towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny.
Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem "Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie" oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu
Pielęgniarek i Położnych.
Jako członek zarządu spółki grupy INTER w Polsce Janusz Szulik odpowiedzialny jest za sprzedaż,
szkolenia oraz marketing.
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Na Przewodniczącego Rady Senat SUM wybrał Stanisława Dyląga.
JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki inaugurując w dniu 20.05.2019 r.
posiedzenie pierwszej Rady Uczelni wręczył akty nominacyjne. Rada Uczelni, poza sprawami organizacyjnymi, podjęła dwie zasadnicze Uchwały tj.: w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności
oraz zaopiniowania projektu Statutu SUM.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska
S.A., prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień – Kierownik Katedry Farmakologii Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej WLK, Stanisław Dyląg – Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Przewodniczący Rady), JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Andżelina Ngo – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WLZ,
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – Kierownik Katedry i Zakładu Kardiologii WNoZ.
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Nowy Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wejdzie
w życie z dniem 1 października 2019 r.
Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r.
jednogłośnie uchwalił nowy Statut Uczelni - Uchwała Senatu SUM nr 31/2019 r.
Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze Wspólnotą Akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni. Władze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach składają Senatorom, Członkom Komisji Rektorskiej ds. opracowania
nowego statutu i Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz całej Społeczności akademickiej,
serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz twórczą i harmonijną współpracę przy tworzeniu
Statutu.

Uprawnienia SUM do nadawania stopnia doktora
habilitowanego wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

i

doktora

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04.2019 r. ogłosiła komunikat dotyczący
przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin (na podstawie art. 177
ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał 3 uprawnienia do nadawania stopnia
doktora i 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie:
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach:





nauki farmaceutyczne,
nauki medyczne,
nauki o zdrowiu.

Tabela - wygenerowana z systemu POL-on
Jednostki uprawnione
Śląski Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach

Dziedzina

Nadaje stopnie dr
w dyscyplinie:

Nadaje stopnie dr hab.
w dyscyplinie:

dziedzina
nauk
medycznych
i nauk
o zdrowiu
(nowa klasyfi
kacja)



nauki farmaceutyczne
(nowa klasyfikacja)





nauki medyczne
(nowa klasyfikacja)







nauki o zdrowiu
(nowa klasyfikacja)
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nauki farmaceutyczne
(nowa klasyfikacja)
nauki medyczne
(nowa klasyfikacja)
nauki o zdrowiu
(nowa klasyfikacja)

Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia
25.04.2019 r. ustanowił Panią prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec Pełnomocnikiem
ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia powołania Dyrektora
Szkoły Doktorskiej.
Pani Profesor K. Mizia–Stec od 2012 roku pełni funkcję
Kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału
Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz równocześnie funkcję
p.o. ordynatora I Oddziału Kardiologii Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7, GCM im. Prof.
L. Gieca.
Pani Profesor jest aktywnym członkiem Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W PTK była wielokrotnie Członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego, aktualnie jest Zastępcą
Przewodniczącego Oddziału Śląskiego. W latach 2001
– 2004 roku była członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, a następnie od 2005
roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
W tym ostatnim jest od dwóch kadencji Członkiem Zarządu
Towarzystwa.
Od kilkunastu lat pełni funkcję Kuratora Studenckiego
Towarzystwa Naukowego, a dodatkowo z dużym
osobistym zaangażowaniem prowadzi Koło Studenckiego
Towarzystwa Naukowego SUM. Najpierw w Katedrze
i Zakładzie Patofizjologii, następnie w Katedrze i Klinice Kardiologii SUM w Katowicach i aktualnie
w I Klinice Kardiologii SUM.
W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich Wydziału Lekarskiego w Katowicach, była członkiem Senackiej Komisji
ds. Dyscyplinarnych Nauczycieli Akademickich. Od 2008 roku do 2012 roku pełniła funkcję członka
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela
Gibińskiego SUM w Katowicach.

Regulacje dotyczące Szkoły Doktorskiej w SUM
Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów będzie realizowane w Szkole
Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Regulamin Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalony
został przez Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. - Uchwała Senatu SUM
nr 45/2019.
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Program kształcenia oraz warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM w Katowicach,
zgodnie z art. 200 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r.
poz. 1668) w związku z art. 291 ustawy z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669), zostały ustanowione przez Senat
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 15.05.2019r. :
1. Uchwałą Senatu SUM nr 29/2019 - w sprawie: Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły
Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2019/2020 ;
2. Uchwałą Senatu SUM nr 30/2019 w sprawie: Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

Skład Komisji Rekrutacyjnych został powołany Zarządzeniem nr 108/2019 z dnia 19.06.2019 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2019/2020.
Jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2019 z dnia 13.06.2019 r. Rektora SUM
w Katowicach został ustalony limit miejsc na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020, który wynosi 115 miejsc na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej:




dla dyscypliny nauk medycznych - 83 miejsca,
dla dyscypliny nauk o zdrowiu - 20 miejsc,
dla dyscypliny nauk farmaceutycznych - 12 miejsc.

Ostatnie posiedzenie Senatu SUM w roku akademickim 2019/2020
26 czerwca br. odbyło się ostatnie w roku akademickim 2019/2020 posiedzenie Senatu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Senatorowie podjęli uchwały w zakresie dydaktycznym, tj: w sprawie:
 wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw wydawanych
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - Uchwała Senatu
SUM nr 35/2019;


przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach do dyscyplin naukowych Uchwała Senatu SUM nr 36/2019;



warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki
2020/2021 - Uchwała Senatu SUM nr 37/2019;



warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 - Uchwała Senatu SUM nr
38/2019;



określenia Zasad potwierdzania efektów uczenia się w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach - Uchwała Senatu SUM nr 39/2019;



dostosowania programów studiów prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Uchwała Senatu SUM nr 40/2019.
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Senatorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podjęli uchwały w zakresie:


wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
w Katowicach - Uchwała Senatu SUM nr 45/2019;

Śląskiego

Uniwersytetu

Medycznego



zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach -- Uchwała Senatu SUM nr 43/2019;



zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - Uchwała Senatu SUM nr 44/2019.

W trakcie obrad Senatu podjęto Uchwałę nr 46/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej
oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach
Na posiedzeniu Senatu zostały podjęte także Uchwały:


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach za rok 2018 - Uchwała Senatu SUM nr 41/2019;



w sprawie planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na
2019 rok - Uchwała Senatu SUM nr 42/2019;



w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2019 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach na 2019 rok— Uchwała Senatu SUM nr 47/2019;



w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki.- Uchwała Senatu
SUM nr 48/2019.;



w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu
i Kadry Uczelni - Uchwała Senatu SUM nr 49/2019.;



w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Zakładu Promocji Zdrowia działającego w ramach Katedry Dietetyki w samodzielny Zakład Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia
Publicznego w Bytomiu - Uchwała Senatu SUM nr 50/2019.;



w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Elvina Kedhi, kardiologa,
kierownika badań naukowych i innowacji w Interventional Cardiology Isala Hartcentrum, Isala
Clinics Zwolle w Holandii, na stanowisku profesora wizytującego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.- Uchwała Senatu SUM nr 32/2019;



w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o przyznanie Panu dr hab. n. med. Markowi
Krzystankowi – Kierownikowi Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii
i Psychoterapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, nagrody indywidualnej Ministra
Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do
spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2019 r., poz. 1150).- Uchwała Senatu SUM
nr 33/2019;
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w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Zdrowia
dla Pani prof. dr hab. n. fiz. Barbary Pilawy – p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Biofizyki
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, oraz Pana
dr hab. n. med. Pawła Ramosa – adiunkta Katedry i Zakładu Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, za znaczące osiągnięcia w zakresie
działalności dydaktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019
r.w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1150) - Uchwała Senatu SUM nr 34/ 2019.

Skład Rady Doskonałości Naukowej
141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji - nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej. Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora.
Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi
postępowaniami awansowymi.
Skład RDN ustalany był w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których mogły wziąć
udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej,
było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach.
Wśród 49 kandydatów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu byli reprezentanci
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:


prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, w dyscyplinie nauk medycznych,



dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska, w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,



dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

Wybory trwały od 12 do 30 kwietnia 2019 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów do składu
RDN weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się
1 czerwca 2019 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2023 r.
Przedstawiciele Rady w dyscyplinie:
1. nauk farmaceutycznych:
- Wiesław Sawicki - Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- Lucjusz Zaprutko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
2. nauk medycznych:
- Zbigniew Antoni Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Mansur Rahnama-Hezavah - Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Adam Janusz Dziki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

3. nauk o zdrowiu:
- Piotr Lass - Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Elżbieta Krajewska-Kułak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Tomasz Brzostek -Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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Udział Przedstawicieli SUM w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie
W ramach cyklicznych Polubownych Salonów Dyskusyjnych, organizowanych przez Sąd Polubowny
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 29 maja br. odbyło się kolejne
spotkanie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Na
zaproszenie
Prezesa
Prokuratorii Generalnej RP, Pana Mariusza Haładyja do udziału w konwersacji na temat ugodowego rozwiązywania sporów, prowadzonych mediacji, negocjacji oraz wydawanych opinii
i korzyści z nich płynące, zaproszona
została Pani dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Kanclerz SUM.
W spotkaniu uczestniczyła również
Pani Magdalena Myśliwiec-Miemiec,
Kierownik Działu OrganizacyjnoPrawnego.

Źródło strona internetowa https:// www.premier.gov.pl kontakt.html

Bank Gospodarstwa Krajowego obsługującym SUM
Pani dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Kanclerz Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Pani Irena Palkij, Kwestor Uczelni oraz Pani Ilona Śleżyńska,
Kierownik Działu Płac uczestniczyły w organizowanym 11 czerwca 2019 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego szkoleniu skierowanym dla
zarządzających uczelniami publicznymi.

Źródło Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/o-banku/

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie oferowanych produktów finansowych, zasad
prowadzenia rachunków bankowych i współpracy z uczelniami publicznymi. Zgodnie bowiem
z art. 407 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia publiczna zobowiązana jest do gromadzenia środków finansowych z subwencji, na rachunku którego
obsługę bankową prowadzi BGK.
Dodatkowo, podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące papierów wartościowych
w procesach skarbowych, pożyczek rewitalizacyjnych i finansowania inwestycji budowlanych,
a także kwestię wdrożenia przez uczelnie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami Uczelnia zobowiązana jest uruchomić od 1 stycznia
2021 r.
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Scientific Quality Index - nowy wskaźnik dorobku naukowego indywidualnego badacza
Scientific Quality Index – SQI – to autorskie narzędzie stworzone przez prof. dr hab n. med.
Wojciecha Pluskiewicza. Ambicją Profesora było opracowanie wskaźnika, który będzie lepiej
oddawać jakość pracy naukowej.
Wywiad z Panem Prof. Wojciechem Pluskiewiczem (W.P), przeprowadziła Rzecznik Prasowy SUM,
Pani Agata Kalafarska - Winkler (Red.)

Red.: Panie Profesorze, obecnie dysponujemy wieloma wskaźnikami, na podstawie których można
ocenić dorobek naukowy danego badacza. Dlaczego uznał Pan, że istnieje
potrzeba stworzenia nowego narzędzia?
W.P.: Rzeczywiście, obecnie wyniki naukowe możemy podsumować na wiele różnych
sposobów – biorąc pod uwagę np. liczbę artykułów, liczbę artykułów, w których dany autor
jest pierwszym autorem, całkowitą wartość indeksu cytowania, liczbę wysoko cytowanych
artykułów, itd. Jednak wszystkie te kryteria odnoszą się do ilościowych aspektów dorobku
naukowego. Jedynie szeroko stosowany obecnie indeks Hirscha łączy w sobie aspekt
ilościowy i jakościowy. W mojej ocenie wciąż jednak niewystarczająco uwypukla on jakość
prowadzonej nauki. Stąd pomysł, by stworzyć narzędzie, które będzie głównie premiować
jakość publikowanych prac.
Red.: Czy w takim razie SQI to wskaźnik idealny?
W.P.: Takiego idealnego narzędzia, dopasowanego zarówno do młodych, jak i doświadczonych
naukowców z różnych dziedzin nie ma i nigdy nie będzie. W SQI zastosowaliśmy dwa parametry, które według mnie najlepiej oddają wartość dorobku naukowego. Pierwszy,
to procent artykułów cytowanych co najmniej 10 razy w porównaniu ze wszystkimi opublikowanymi artykułami, w tym bez cytowania. Drugi parametr to średnia liczba cytacji wszystkich cytowanych prac. Wykluczone są autocytacje i cytacje wszystkich współautorów danej
publikacji. Jak widać drugi parametr jest bardziej ilościowy, natomiast pierwszy - jakościowy.
Red. Czy w takim razie rzeczywiście tak bardzo różni się on od Indeksu Hirscha?
Czy różnice w punktacji są zauważalne?
W.P.: Pojawiały się takie pytania, po co tworzyć nowy wskaźnik, skoro on świetnie koreluje
z Indeksem Hirscha. Tymczasem okazuje się, że mimo tej wysokiej korelacji klasyfikacja
poszczególnych osób różni się niemal w stu procentach. Przykładowo, w pracy „Scientific
Quality Index: a composite size-independent metric compared with h-index for 480 medical researchers” W. Pluskiewicz, Drozdzowska, P. Adamczyk, K. Noga gdzie zastosowaliśmy
porównanie Indeksu Hirscha i SQI w stosunku do 480 osób, światowych liderów z 12
dziedzin medycyny osoba z miejsca 387 wskoczyła do pierwszej dziesiątki. Faktycznie można
by powiedzieć, że dorobek miała relatywnie mały, ale za to jakościowo okazał się być dobry.
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Red.: To może być dobra wiadomość dla młodych naukowców, którzy z racji wieku mogą się
pochwalić mniejszym dorobkiem.
W.P.: To prawda, bo w przypadku SQI nawet naukowi giganci z setkami tysięcy cytacji
mogą przegrać z młodszym naukowcem, który będzie miał tych prac mniej. To wynika
z tego, że jeżeli przy dużym dorobku spory odsetek prac nie będzie miał minimum 10 cytacji
to automatycznie średnia będzie mniejsza. SQI to także jedyny znany mi wskaźnik, który
może się obniżyć. Te, które znaliśmy do tej pory mogły albo stać w miejscu, albo się poprawiać. Ktoś z Indeksem Hirscha 20 nigdy już nie będzie miał 19. Także parametry czysto
ilościowe np. liczba prac lub liczba cytacji nigdy nie zmniejszą się. SQI ma inne cechy – jeżeli
w pewnym momencie zaczniemy publikować słabsze prace, odsetek cytowalności spadnie,
a co za tym idzie nasza punktacja się pogorszy. Ilość nie poparta jakością musi w w krótkim
czasie spowodować obniżenie wartości SQI. Sądzę, że SQI to może być świetny sposób na
monitorowanie jakości nauki w czasie.
Red.: Opublikował Pan Profesor już kilka prac na temat SQI. Czy to nowe narzędzie budzi zainteresowanie badaczy?
WP. : Pierwszą pracę na temat wskaźnika opublikowaliśmy na stronie Odeon, druga dotyczyła 40
najlepszych naukowców w dziedzinie osteoporozy. Najważniejsza do tej pory to ta, zamieszczona w Scientometrics: https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-019-03078-z.
Praca objęła 480 naukowców z 12 dziedzin medycyny. Tylko dwie osoby spośród tych 480
autorów zachowało swoją pozycję względem Indeksu Hirscha. W ciągu dwóch miesięcy artykuł pobrało ponad 450 osób, więc myślę, że to niezły wynik. Obecnie jesteśmy na etapie
przygotowań kolejnych 15 prac po 100 globalnych liderów z 15 różnych dziedzin medycyny.
4 spośród nich już zostały wysłane do redakcji wiodących czasopism o zasięgu światowym,
kolejne są w finalnej fazie opracowania.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
Tabela przedstawia ranking 50 pracowników naukowo-dydaktycznych SUM, uporządkowany
wg. Indeksu Hirsha, w porównaniu z Scientfic Quality Index.
Pozycja w rankingu wg:
Dane z bazy Biblioteki Głownej SUM
Stan na dzień 24 kwietnia 2019 r.

Nazwisko i imię
Tendera Michał
Łos Marek
Więcek Andrzej
Szczepański Tomasz
Kos-Kudła Beata
Wojakowski Wojciech
Buszman Paweł E.
Grzeszczak Władysław
Zembala Marian Z.
Chudek Jerzy
Adamczak Marcin
Kalarus Zbigniew F.
Kasperczyk Janusz E. (WF w Sosnowcu)

indeksu Hirscha

Liczba cytowań na
podstawie bazy Scopus
66395
10208
11438
4207
4131
3801
5166
2484
7212
4612
2105
3934
1595
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Scientific Quality Index

Pozycja w
rankingu

Indeks
Hirscha

Pozycja
w rankingu

SQI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

74
49
41
33
31
29
28
27
26
25
25
24
23

1.
2.
23.
8.
20.
16.
10.
48.
38.
29.
14.
32.
15.

190,5
134,3
39,75
62,27
44,62
51,08
59,32
17,22
26,4
34,76
53,43
31,66
52,43

Pozycja w rankingu wg:
Dane z bazy Biblioteki Głownej SUM
Stan na dzień 24 kwietnia 2019 r.

Nazwisko i imię
Okopień Bogusław
Kukulski Tomasz
Kowalski Jan
Strojek Krzysztof
Jaroszewicz Jerzy
Sobczak Andrzej
Marek Bogdan
Czuba Zenon P.
Kajdaniuk Dariusz A.
Kucharz Eugeniusz J.
Pluskiewicz Wojciech
Szliszka Ewelina
Ochała Andrzej J.
Gąsior Mariusz
Krysiak Robert K.
Birkner Ewa
Hartleb Marek
Grosicki Sebastian
Rudzińska Monika
- pracowała do końca lutego 2019
Rogala Barbara K.
Sieroń Aleksander L.
Kyrcz-Krzemień Sławomira
Olszanecka-Glinianowicz Magdalena
Wilczek Krzysztof L. (kardiol II)
Piecha Grzegorz
Cycoń Mariusz
Gabryel Bożena
Bochenek Andrzej A.
Kruk Danuta
Kasperska-Zając Alicja
Drozdzowska Bogna
Stadnicki Antoni A.
Kukla Michał
Lewin-Kowalik Joanna
Pilawa Barbara
Ozimina-Kamińska Ewa
Pluta Krystian

indeksu Hirscha

Liczba cytowań na
podstawie bazy Scopus
2187
2903
1316

2544
1484
2443
1351
1315
1164
2037
1095
898
2173
1339
1504
1144
1078
2462
1062
1962
1375
1084
1235
1021
656
743
1630
1589
724
844
672
555
724
684
548
461
368
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Scientific Quality Index

Pozycja w
rankingu

Indeks
Hirscha

Pozycja
w rankingu

SQI

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

23
23
23
23
22
21
21
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18

43.
11.
9.
24.
12.
7.
31.
17.
28.
49.
40.
3.
22.
47.
45.
25.
44.
6.

22,42
58,12
61,45
39,13
56,97
63,43
32,04
48,03
36,44
11,36
25,72
77,51
41,44
17,91
18,17
39,01
20,81
65,29
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21.

43,35

17
17
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
15
15
13
12
11
8

34.
18.
42.
26.
35.
13.
4.
5.
37.
30.
33.
39.
19.
27.
41.
46.
36.
50.

30,34
47,99
22,95
36,63
27,94
55,33
76,84
69,48
26,72
32,91
30,57
26,20
46,8
36,55
24,86
17,98
26,97
9,23

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Jak obrazują dane zawarte w tabeli jedynie 3 na 50 pracowników naukowo-dydaktycznych
posiada taką samą lokatę na listach rankingowych, sporządzonych wg Indeksu Hirscha oraz
Scientific Quality Index w tym przypadku dotyczy to pozycji 1,2 oraz 50. Osoby, które zajęły
3-14 miejsca w rankingu sporządzonym na podstawie Indexu Hirscha, zajęły niższą pozycję
w rankingu sporządzonym na podstawie SQI.
W sumie 22 osoby posiadają niższą pozycję w rankingu SQI w stosunku do rankingu
uszeregowanego wg. Indeksu Hirscha. Pozostała liczba 25 osób na podstawie wskaźnika SQI
posiada lokatę na wyższym poziomie, w tym należy zauważyć, że aż 5 osób które zajęły
19,25,31,39,40 miejsce na liście sporządzonej wg Indeksu Hirscha odnotowały wyraźny skok
pozycji wg. rankingu sporządzonego przy uwzględnieniu wskaźnika SQI - analogicznie
7,3,6,4,5.

XI Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Ponad 150 sesji tematycznych, ponad 1000 prelegentów, 12,5 tys. uczestników, ponad 750 akredytowanych przedstawicieli mediów – w Katowicach
zakończył się XI Europejski Kongres Gospodarczy
(European Economic Congress – EEC).
Wiele miejsca w programie wydarzenia poświęcono
przyszłości Europy, transformacji energetycznej,
cyfryzacji, zrównoważonemu rozwojowi i nowym
trendom konsumenckim. European Start-up Days,
wydarzenie towarzyszące Kongresowi, zgromadziło
ponad 3 tys. osób.
Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia związane z edukacją. Omawiana była
m.in. kwestia umiędzynarodowienia uczelni wyższych. W debacie wzięła udział m.in. Prorektor
ds. rozwoju i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Violetta Skrzypulec-Plinta. Jak zgodnie uznali paneliści sesji "Studenci zagraniczni w uczelniach
Europy Centralnej" rynek szkolnictwa wyższego jest najbardziej zglobalizowanym na świecie.
To dla studentów i uczelni szansa, ale i wyzwanie.
XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach towarzyszył projekt EEC – Liderzy
Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału
młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej.
W wykładach otwartych wzięło udział ponad 2000 studentów i młodych absolwentów. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach był partnerem wspierającym przedsięwzięcie.
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Kolejne projekty SUM otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju na łączną kwotę 15 696 710,13 zł
Dwa
projekty
złożone
przez
Uczelnię
tj.:
„Zintegrowane
Programy
Uczelni
SUM2” oraz „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego” zostały dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach ogłoszonych konkursów na
„Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I” oraz na „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz
Rozwoju Regionalnego.”
Projekt „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”, otrzymał dofinasowanie w wysokości
10 121 258,43 zł, a drugi projekt pod tytułem „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju
Regionalnego” otrzymał dofinasowanie na kwotę 5 575 451,70 zł.
Projekt „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” zakłada realizację następujących celów:
















podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie wyposażenia studentów kierunku
Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu w wiedzę
i umiejętności praktyczne pozwalające na ocenę ryzyka zdrowotnego i programowanie
profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb społeczno-gospodarczych;
modyfikację programów kształcenia w zakresie identyfikacji czynników ryzyka zdrowia
w środowisku bytowania człowieka, w celu wyposażenia studentów w umiejętności pozwalające na opracowywanie skutecznych programów profilaktyki pierwotnej, w tym opracowanie
baz danych epidemiologicznych dot. kraju, województw, miast i powiatów;
utworzenie na Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie służące analizie danych środowiskowych i zdrowotnych;
organizację kursu dla studentów z zakresu autoprezentacji, zorganizowanie wizyt studyjnych
dla studentek i studentów u potencjalnych pracodawców, podnoszenie kompetencji studentów w zakresie wdrażania zadań zapisanych w ustawie o Zdrowiu Publicznym i Narodowym
Programie Zdrowia;
organizację na Wydziale Lekarskim w Katowicach zajęć o tematyce: Symulator wirtualnej
rzeczywistości Ratownictwo medyczne - TRIAGE oraz Symulator wirtualnej rzeczywistości
narzędzia chirurgiczne - medycyna do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów;
udział kadry dydaktycznej w kursach z zakresu: poszerzenia umiejętności obsługi programów
statystycznych, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, kursie z języka angielskiego
(język specjalistyczny) oraz w kursie z autoprezentacji z zakresu informacji i komunikacji;
organizację szkoleń przez Bibliotekę Główną SUM z zakresu zaawansowanych techniki wyszukiwania w bazach oraz metodami zarządzania danymi uzyskanymi z baz danych;
wdrożenie Uniwersyteckiego Repozytorium Przypadków Medycznych;
wdrożenie systemu obsługi wniosków naukowych, realizacji zamówień oraz kancelaryjnego
obiegu dokumentów.

Projekt „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego” zakłada realizację
następujących celów:
 symulację działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR,
dostarczenie oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej, dostarczenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zapoznanie się ze strukturami anatomicznymi ludzkiego ciała;
 podniesienie kompetencji studentek i studentów pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia III
rok, oraz studentów/studentek drugiego stopnia I roku w zakresie sprawowania opieki nad
pacjentem z założonym dostępem naczyniowym.
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Ponadto projekt ten zakłada:
 wdrożenie elektronicznego portalu pracowniczego usprawniającego pracę działu HR poprzez
zapewnienie dla 2480 pracowników dedykowanych funkcjonalności informatycznych ukierunkowanych na: informowanie, wymianę dokumentacji, korygowanie danych;
 wprowadzenie w Uczelni skutecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania dostępem do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, pomieszczeń aparaturowych, miejsc przetwarzania danych oraz pomieszczeń, w których znajdują się substancje chemiczne,
 wdrożenie w SUM narzędzi obiektywnej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny odnoszącej się do jakości prowadzonych wykładów dydaktycznych oraz obsługi administracyjnej studenta.
Gratulujemy wszystkim Pracownikom Uczelni, którzy przygotowali projekty.

Doradca Zawodowy w SUM
Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni realizuje projekt „Odkryj z nami swoją przyszłość!
Podnoszenie jakości usług oferowanych przez ABK”, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest podniesienie jakości oraz poszerzenie świadczonych usług przez Dział
Karier Studenckich i Promocji Uczelni na rzecz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, czyli wspieranie ich w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w zawodach bezpośrednio związanych z efektami kształcenia.
W ramach projektu Uczelnia zatrudniła doradcę zawodowego, którego zadaniem jest wspieranie
studentów w wejściu na rynek pracy przede wszystkim poprzez udzielanie informacji na temat
obecnej sytuacji na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców wobec kandydatów, pomoc
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej, informowanie o ścieżkach proceduralnych wymaganych
przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz możliwościach dofinansowań.
Spotkania promujące projekt i działalność doradcy zawodowego
odbyły się w kwietniu w Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Lekarskim z Odziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Lekarskim w Katowicach.
Pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni informowali
o możliwościach i benefitach, jakie otrzymują studenci i absolwenci Uczelni uczestniczący w projekcie.
W nowym roku akademickim 2019/2020, Pani Dorota Turska doradca zawodowy będzie dostępna
na wszystkich Wydziałach Uczelni. Zostaną zorganizowane także Targi Pracy, w trakcie których
studenci będą mogli porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami oraz wziąć udział w warsztatach,
które pozwolą zdobyć wiedzę w jaki sposób założyć i prowadzić działalność gospodarczą.
Kontakt do doradcy zawodowego:
mgr Dorota Turska
dturska@sum.edu.pl
www.promocja.sum.edu.pl
tel. +48 32 364 10 93
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wprowadza e-szpilki.
To nowa jakość w zaliczeniach z anatomii
Pełna transparentność i obiektywizm, natychmiastowe wyniki, oszczędność czasu i papieru – to główne
zalety nowego systemu opracowanego przez Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
O zajęciach z anatomii krążą legendy. Zaliczenie tzw.
szpilek, czyli praktycznego sprawdzianu wiedzy anatomicznej to dla przyszłych lekarzy być albo nie być.
Doskonała znajomość ludzkiego ciała jest przecież
niezbędna w tym zawodzie. To jeden z najcięższych
przedmiotów na studiach.
Nic dziwnego, że pozostaje w pamięci lekarzy na lata.
Studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium z każdej z sześciu kategorii: głowa z szyją, klatka piersiowa, brzuch z miednicą, ośrodkowy układ nerwowy oraz kończyny: górna i dolna. Każdy sprawdzian, podobnie jak końcowy egzamin składa się z dwóch części: testu teoretycznego
i części praktycznej, potocznie zwanej „szpilkami”.
Zdający podchodzi do stanowiska z preparatem anatomicznym i w ciągu minuty powinien
rozpoznać strukturę oznaczoną szpilką. Następnie przechodzi do kolejnego stanowiska. Nie ma
możliwości powrotu do poprzedniego preparatu czy wydłużenia czasu.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za prawidłową odpowiedź w języku angielskim lub
łacińskim wynosi 2 pkt. I tu zwykle pojawiał się problem. O charakterze pisma lekarzy krążą dowcipy,
ale jak się okazuje nie są one pozbawione podstaw. Z odczytywaniem pisma studentów problemy
mieli nawet wykładowcy. Anatomia wymaga precyzji, tymczasem ręcznie wypełniane arkusze
z odpowiedziami pozostawiały wiele do życzenia.
„Standardem było, że spotykaliśmy się w gronie kilku nauczycieli i wspólnie decydowaliśmy,
czy dana nazwa napisana jest poprawnie i odpowiedź można uznać. Tu liczą się szczegóły,
a w odręcznym piśmie czasem trudno odróżnić poszczególne litery” – tłumaczy prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Bajor, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach . Nigdy nie mieliśmy pewności czy mało czytelny zapis wynika z brzydkiego charakteru
pisma czy też student z premedytacją wpisał nazwę niewyraźnie, bo liczył na łut szczęścia.
Od tego roku takie wybiegi nie są już możliwe. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła
e-szpilki. Wchodząc do sali student zamiast kartki otrzymuje tablet. To za jego pomocą wypełnia
arkusz egzaminacyjny dostępny na platformie e-learningowej. To wygoda zarówno dla zdającego,
jak i wykładowców. Nie ma skreśleń i problemów z odszyfrowaniem tekstu. Do tego jest ekologicznie i oszczędnie – do tej pory sprawdzenie anatomicznej wiedzy jednego rocznika studentów
wymagało zużycia ponad 10 tys. kartek papieru.
Dotychczasowe testy nowej metody egzaminowania są na tyle pozytywne, że Uczelnia postanowiła
iść o krok dalej. Dzięki specjalnie opracowanym algorytmom zniknie konieczność ręcznego
sprawdzania wyników przez wykładowców. Zrobi to za nich komputer i to w ciągu kilku sekund po
zakończeniu sprawdzianu. Studenci nie będą już musieli czekać na wyniki, a sam egzamin stanie się
całkowicie transparentnyi obiektywny.
Za duży sukces promocji wprowadzonego systemu sprawdzania wiedzy anatomicznej studentów
zainicjowanej przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej WLK jest przyjęcie tej formy weryfikacji
wiedzy w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula aurea 2019”, który
odbył się w Katowicach w dniach 7-8.06.2019.
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej SCAPULA AUREA 2019
W dniach 7-8 czerwca 2019 r. odbyła się XXXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Anatomicznej SCAPULA AUREA 2019 pod Honorowym Patronatem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
W konkursie wzięli udział studenci kierunków lekarskich następujących Uczelni:
 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katoiwcach.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Prorektor
Uniwersytetu
Medycznego
w Białymstoku, prof. dr hab. n. med. Janusz
Dzięcioł, Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, prof. dr hab.
Michał Szpinda, Prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, prof. dr hab. Jerzy Walocha, Emerytowany Profesor Uniwersytetu
Łódzkiego dr hab. n. med. Kazimierz Jędrzejewski, były kierownik Katedry Anatomii, Prezes Wydawnictwa Edra Urban&Partner Giorgio Albonetti oraz przedstawiciele - opiekunowie studentów Uczelni medycznych.
Głównym organizatorem Konkursu była Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Wydziału
Lekarskiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bajora.
Wyniki Konkursu kształtują się następująco:
Klasyfikacja drużynowa: studenci polskojęzyczni:
I miejsce:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Marcin Ciekalski, Natalia Laskowska, Katarzyna Król
II miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy: Dariusz Józef Łaszczych, Bartłomiej Szymczak, Jakub Tomasz
Misun
III miejsce:
Gdański Uniwersytet Medyczny: Agata Kozyro, Karolina Strzelecka, Bartosz Hirsz
IV miejsce:
Warszawski Uniwersytet Medyczny: Maciej Gicewicz, Ewa Tomicka, Justyna Wołos
19

Studenci anglojęzyczni:
I miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy: Oluwatofarati Joshua Sokan, Damilola Japhet Adeniji, Dale
Varghese
II miejsce:
Gdański Uniwersytet Medyczny: James Issa, Karolina Mosakowska, Sophia Ahmed Nylund
III miejsce:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Marta Maria Rodriguez Crus, Zoe Calvo Ferreira,
Tebarek Al-Sayad
IV miejsce:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Justus Lohmann, Scharareh Gohari, Angelica Osuch
Klasyfikacja indywidualna:
studenci polskojęzyczni:
I miejsce:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Marcin Ciekalski
II miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy:
Dariusz Łaszczych
III miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy: Bartłomiej Szymczak
IV miejsce:
Gdański Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Agata Kozyro
studenci anglojęzyczni:
I miejsce:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: George Kurian
II miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy: Oluwatofarati Joshua Sokan
III miejsce:
Collegium Medicum w Bydgoszczy: Damilola Japhet Adeniji

IV miejsce:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Marta Maria Rodriguez Crus
Wszystkim nagrodzonym, w tym Studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
gratulujemy!
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Konferencja International Medical Congress of Silesia „SIMC” 2019
W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. odbyła się Konferencja International Medical Congress of Silesia
„SIMC” 2019 organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM we współpracy
z Samorządem SUM. Konferencja po raz kolejny cieszyła się ogromną popularnością wśród studentów wszystkich wydziałów SUM, młodych lekarzy, oraz studentów wielu polskich uczelni medycznych.
Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało „Project: Experience”.
Podczas Konferencji zaprezentowano 496 prac podzielonych na 35 sesji plenarnych, w tym 3 sesje przeznaczone
dla uczestników studiów doktoranckich.
W tegorocznej edycji Konferencji udział wzięło 1440
uczestników z 19 ośrodków akademickich, w tym
z 16 polskich uczelni, w tym Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie, a także Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
Uniwersytetu Opolskiego oraz z 3 ośrodków zagranicznych - Danylo Halytsky Lviv National Medical
University, High Institute of Public Health,
Alexandria University, Zaporizhzhia State Medical
University.
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Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału
w warsztatach praktycznych z tematyki: badania
USG, kosmetologii, szycia chirurgicznego, fizjoterapii, biotechnologii oraz w szkoleniu z posługiwania
się w pracy naukowej bazami takimi jak Scopus
i Mendeley. Dla uczestników została także przygotowana prezentacja pierwszej na polskim rynku
mobilnej głowicy do badania USG z możliwością jej
samodzielnego przetestowania. Szkolenia prowadzili nauczyciele akademiccy oraz doktoranci SUM,
a także zaproszeni specjaliści.
Sesje plenarne odbywały się w środę 24 kwietnia
od godz. 9.00 oraz w czwartek 25 kwietnia
od godz. 8.30. W czwartek o godz. 15.30 odbyło się
uroczyste podsumowanie Konferencji wraz
z ogłoszeniem wyników sesji plenarnych i nagrodzeniem najlepszych prac.
Na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego znajduje się wykaz wszystkich nagród przyznanych podczas sesji studenckich
(ponad 140 nagród w 32 kategoriach) oraz link do wyników sesji
doktoranckich (10 nagród)

Podczas uroczystego zakończenia została także wręczona Nagroda im. Prof. F. Kokota
Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla Nauczyciela
Akademickiego wybitnie zasłużonego dla rozwoju i promocji działalności naukowej studentów,
której Laureatem został Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych. Wykład honorowy podczas zakończenia Konferencji wygłosiła Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń. Wykład
poświęcony był zagadnieniu personalizacji medycyny, w kontekście jej stałego rozwoju oraz zindywidualizowanego podejścia do pacjenta.
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Uroczysta promocja doktorska Wydziału Nauk o Zdrowiu
21 maja br. odbyła się uroczysta promocja
doktorska. Uchwałą Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach przyznano cztery stopnie
doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz 65
stopni doktora.
W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Jan
Duława i Prodziekani Wydziału, Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anna
Janik, promotorzy, członkowie rodzin oraz bliscy
nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów.
Uroczystość poprowadziła Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Drosdzol-Cop.
Dyplom dr hab. nauk o zdrowiu otrzymali:
1. dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska
2. dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk
3. dr hab. n. o zdr. Urszula Sioma-Markowska
4. dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk
Gratulujemy!

Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Jerzego Stojko
Postanowieniem z dnia 25.02.2019r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał
dr. hab. n. med. Jerzemu Stojko tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Pan Profesor obecnie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu
Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach oraz jest
zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane
genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla
studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia
medyczna oraz kosmetologia.
Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stojko dotyczą toksykologicznej
czystości chemicznej suplementów diety oraz surowców zielarskich, oceny toksykologicznej
działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa
ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów
pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych
w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych
wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.
Jest wielokrotnym laureatem nagród JM Rektora SUM.
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Czepkowanie 2019
W dniu 17 maja 2019 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego miało miejsce uroczyste Czepkowanie studentów pielęgniarstwa
(2018 – 2021) Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Zawód pielęgniarki posiada bogatą tradycję i historię, a także symbolikę, która daje możliwość
kreowania osobistego i społecznego wizerunku. Do symboli tych należą: czepek pielęgniarki,
mundur pielęgniarski a także hymn pielęgniarski. Pielęgniarstwo prócz symboli ma także tradycje
ceremonii m.in. czepkowania, które łączone jest z przynależnością do grupy zawodowej pielęgniarek. Dla studentów czepkowanie jest początkiem utożsamiania się z zawodem.
W czepkowaniu udział wzięło blisko 300 studentów oraz zaproszeni goście, a także rodziny
i przyjaciele czepkowanych studentów.
Uroczystość poprowadziła Aneta Trzcińska – wykładowca Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa
WNoZ SUM. Po uroczystym odśpiewaniu przez chór Hymnu Pielęgniarskiego głos zabrali zaproszeni goście, odczytano listy gratulacyjne skierowane do studentów i organizatorów czepkowania.
Studenci i zaproszeni goście obejrzeli film z gratulacjami od Grety Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia. W kolejnym punkcie programu
uroczystości zaproszeni wybitni prelegenci przedstawili swoje pasje do pielęgniarstwa.
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
30-tkę stanowili studenci, którym czepek nałożyły
Mamy Pielęgniarki, Ciocie Pielęgniarki lub inne
Pielęgniarki, które odegrały ważną rolę w podjęciu przez nich decyzji o studiowaniu pielęgniarstwa. Była to niezwykle wzruszająca i wyjątkowa
chwila, nie tylko dla studentów i osób nakładających czepki, ale także wszystkich obecnych na sali.
Kolejne osoby otrzymały czepki z rąk: Krystyny
Ptok, Wiolety Piechaczek, Barbary Wykręt, Anity
Drążek, Barbary Świetlik i Izabeli Złotkowskiej.
Po zakończonej uroczystości był czas na
pamiątkowe zdjęcia, podziękowania, spotkania
studentów i ich rodzin z nauczycielami, serdeczne
rozmowy, radość, plany. Mimo, iż czepkowanie
trwało kilka godzin, przebiegało w przyjemnej
atmosferze, a jego zakończenie było dla wszystkich zaskoczeniem i rozczarowaniem, gdyż trudno
było się rozstać.
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Uroczystość Odnowienia dyplomów lekarza dla absolwentów Uczelni
sprzed 50 lat
W dniu 14 czerwca 2019 r., w Auli zlokalizowanej w Zabrzu-Rokitnicy odbyła się uroczystość
Odnowienia dyplomów lekarza dla absolwentów Uczelni sprzed 50 lat.
W uroczystości uczestniczyli Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prodziekan Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski,
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Tadeusz Urban, Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Wychowanków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, I Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Zygfryd Wawrzynek, uroczystość prowadziła Prezes Stowarzyszenia Wychowanków
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani dr n. med. Maria Gajecka-Bożek.

Uroczystość skierowana była do absolwentów Uczelni, którzy 50 lat temu otrzymali dyplom lekarza
i lekarza dentysty. Było wśród nich wielu znakomitych lekarzy różnych specjalności, których sukcesy
zawodowe liczone są przede wszystkim tysiącami wyleczonych chorych.
Absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz odnowili przysięgę Hipokratesa.
W trakcie uroczystości Pani Prof. Jadwiga Jośko–Ochojska wygłosiła wykład pt: „Radości starości”,
a przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Pan Kamil Okólski skierował słowa uznania do absolwentów Alma Mater.
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W szacownym gronie absolwentów roczników 1969/1970 były
osoby, które osiągnęły najwyższe profesorskie tytuły naukowe i stanowiska:


Profesor
Irena
Matuszczyk,



Profesor Halina Woś,



Profesor Ewa
Szczechowska,



Profesor Jerzy Szaflik (były
Konsultant Krajowy ds. okulistyki),



Profesor Ryszard Szkilnik,
Doktor Maria CiesielskaWrzyszcz (była Poseł na
Sejm RP),



Doktor Maria Gajecka-Bożek
(była Poseł na Sejm RP).

.

Dziękujemy Państwu za udział w tej
wyjątkowej uroczystości.
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Krupka-

Żukowska-

Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Pierwszego Wieku
15 czerwca 2019 r. trzydziestu słuchaczy Uniwersytetu Pierwszego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odebrało dyplomy ukończenia kierunku "Ciało bez Tajemnic" z rąk
prof. dr hab. n. farm. Stanisława Boryczki - Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego, dr hab. n. med. Grażyny Markiewicz-Łoskot - Prodziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach oraz dr hab. n. med. Anny Brzęk - Kierownika Uniwersytetu Pierwszego
Wieku.
Absolwenci UPW wraz z rodzicami wysłuchali wykładu Pani dr hab. n. med. Grażyny MarkiewiczŁoskot, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach pt.: „Czy sport jest zawsze zdrowy?.

W promieniach słońca, z uśmiechami i okrzykami nasi najmłodsi absolwenci opuścili mury
Uczelni podrzucając birety w górę!!!
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3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE nagrodzony Złotą Różą EUPRIO
3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE zorganizowany przez śląskie
uczelnie, w tym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
został uznany za najlepsze europejskie wydarzenie o charakterze popularnonaukowym. Nagrodę przyznawaną przez stowarzyszenie
European
Association
of
Communication
Professionals in Higher Education odebrał podczas dorocznej
międzynarodowej konferencji przedstawiciel lidera Festiwalu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Konkurs EUPRIO Awards 2019 r. przebiegał dwuetapowo.
Zgłoszenia weryfikowano pod kątem kreatywności, oryginalności i sukcesów, a następnie wszystkie zakwalifikowane projekty
zostały zaprezentowane podczas konferencji. Oceniali je zarówno uczestnicy wydarzenia, jak i jurorzy. Zdaniem jednych i drugich 3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE
zasłużył na pierwsze miejsce.
Przypomnijmy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach co roku aktywnie włącza się
w promocję medycyny i zdrowia podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, przygotowując stanowiska pokazowe, wykłady i warsztaty. Podczas trzeciej odsłony Festiwalu, która odbyła się w dniach 12-14
stycznia 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowew Katowicach odwiedziło 35 tys. osób. „Kuchnia
molekularna”, „Biochemiczny detektyw Sherlock Holmes szukający przestępcy”, „Chemia Harry’ego
Pottera”, podróż w głąb ludzkiego ciała za sprawą wirtualnego stołu anatomicznego, ratowanie pacjenta,
w którego wcielił się zaawansowany symulator medyczny to tylko część tego, co wtedy dla odwiedzających przygotowali pracownicy i studenci SUM.

Wszystkich Pracowników, Studentów i Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zachęcamy do włączenia się
w organizację IV edycji w/w wydarzenia, które zostało zaplanowane na
25-27 stycznia 2020 r.
Ostateczny termin naboru zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.
Aby dokonać zgłoszenia, należy założyć konto w systemie zgłoszeniowym (https://rejestracja-sfnk.us.edu.pl).
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Kurs Reprogramowania Komórek
W dniach 22-24 maja 2019 r. w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii WLK SUM
w Katowicach odbył się kurs pt. Reprogramowanie Komórek, dla osób wykonujących badania
naukowe in vitro.
Organizatorami kursu byli prof. dr hab. Piotr Czekaj, kierownik Zakładu Cytofizjologii oraz prof.
dr hab. Marek Łos, dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który
przedstawił wykłady nt. komórek macierzystych (stem cells), ich różnorodności oraz możliwości
różnicowania, porównania komórek macierzystych i tzw. komórek macierzystych rakowych
(cancer stem cells), a także zastosowania komórek macierzystych i biomateriałów
w medycynie regeneracyjnej.
Instruktorem prowadzącym zajęcia reprogramowania
komórek somatycznych do tzw. indukowanych komórek
macierzystych (iPSC) był dr hab. inż. Artur CieślarPobuda, pracownik naukowy Uniwersytetu w Oslo,
specjalizujący się w badaniach nad iPSC. Dzięki dużemu
doświadczeniu zaproszony gość mógł przekazać słuchaczom niezwykle wartościowe wskazówki praktyczne
pozwalające na przygotowanie się do samodzielnego
reprogramowania, a także wskazał na znaczenie metod
badawczych pozyskiwania komórek pluripotencjalnych
o dużym potencjale różnicowania dla celów klinicznych.
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Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Ostatecznie zakwalifikowanych zostało 25 osób pracowników SUM, Politechniki Śląskiej oraz innych
ośrodków naukowych. Kurs zakończył się testem
zaliczeniowym, słuchacze uzyskali certyfikaty
uczestnictwa.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacje
w Okulistyce" połączona z Sympozjum Presbiopii - PRESBYMANIA
Konferencja „Innowacje w Okulistyce”, która
odbyła się w dniach 16 -18 maja w Katowicach,
została zapoczątkowana w 2016 roku jako
cykliczne spotkania, podczas, których przedstawiane są innowacyjne osiągnięcia światowej
współczesnej okulistyki.
Tegoroczna tematyka konferencji objęła innowacyjną chirurgię zaćmy i starczowzroczności,
nowoczesne leczenie chorób siatkówki, jaskry,
innowacyjną diagnostykę i terapię chorób oczu.

Równolegle do obrad przygotowano specjalne warsztaty (WETLABY) z:
 urazów oka (w ramach kursu przedstawiono zasady prawidłowego zaopatrywania ran rogówki i twardówki);
 zaćmy (praktyczne szkolenie z procedury usunięcia zaćmy z użyciem mikroskopu operacyjnego i aparatu do fakoemulsyfikacji);
 witrektomii (z zastosowaniem symulatora witreoretinalnego pozorującego rzeczywiste
warunki śródoperacyjne).

30

W czasie konferencji

odbyła się również sesja poświęcona diagnostyce i leczeniu schorzeń

występujących u najmłodszych pacjentów, jak również sesja „3D”, podczas której zaprezentowano
możliwości zabiegów z wykorzystaniem tej technologii.

W tym roku swoimi doświadczeniami podzielili się specjaliści z Polski (ponad 400 okulistów),
a także: Argentyny, Niemiec, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Południowej Afryki, Indii, Francji, Czech,
Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Ogólnopolskie Sympozjum: Błędy, Alergia, Powikłania i Rehabilitacja
w Aloplastyce Kolana - standardy postępowania.
W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej budynku Stalexportu, przy ulicy Mickiewicza
29, odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum, poświęcone diagnostyce i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Koordynatorem medycznym Sympozjum był prof. dr hab. n. med.
Damian Kusz, Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sympozjum objęte zostało Honorowym Patronatem
wybitnych osobistości naszego regionu, co podniosło

w zdecydowany sposób rangę tego

cyklicznego wydarzenia: wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, marszałka Województwa
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego Przemysława Jałowieckiego i dyrektora Górnośląskiego Centrum

Medycznego SUM w Katowicach-Ochojcu Klaudii Rogowskiej.
Tegorocznymi tematami obrad były: błędy, alergia, powikłania i rehabilitacja w aloplastyce kolana
– standardy postępowania. Wybór poruszanych zagadnień nie był przypadkowy, ponieważ z jednej
strony wzrasta liczba implantowanych endoprotez kolana, a z drugiej udział procentowy wyników
nie w pełni satysfakcjonujących pacjentów i lekarzy jest nadal stosunkowo duży. Wybrane zagadnienia stanowią istotę długotrwałej biofunkcjonalności endoprotez, są problemem interdyscyplinarnym oraz ogólnoświatowym i stałym przedmiotem polemik.
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Wzorem poprzednich lat w Sympozjum wzięli udział wybitni
wykładowcy, między innymi profesorowie:

Magdalena

Wilk-

Frańczuk z Krakowa, Ireneusz Babiak, Artur Stolarczyk i Jarosław Deszczyński z Warszawy,
Wojciech Marczyński i Jacek Kowalczewski z Otwocka oraz Tadeusz Trzaska z Poznania, a także dr n. med.: Adam Materna, Jerzy Edward Nowicki, Adam Śliwiński i Henryk Wojtaszek.
Licznie zgromadzeni uczestnicy podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy i praktyczny
Sympozjum, zwracając uwagę na wspaniałe wystąpienia wspomnianych autorytetów, asysten-

tów kierowanej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Marka Hawranka
z Zabrza-Biskupic. W części historycznej zaprezentowana została sylwetka jednego z najlepszych polskich lekarzy ortopedów i traumatologów, ucznia prof. Adama Grucy oraz wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu,
prof. Gabriela Wejsfloga.

Konferencja naukowa „360° wokół chirurgii trzustki”
Konferencja, która odbyła się na początku
czerwca, rozpoczęła się w Uniwersyteckim

Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach unikalnymi w skali kraju
warsztatami. Na trzech salach operacyjnych zespoły chirurgów przeprowadziły
resekcyjne operacje trzustki.
Gościem honorowym był znany niemiecki
chirurg, transplantolog i onkolog prof.
Marcus Büchler z Kliniki w Heidelbergu.
W drugim dniu konferencji, w części teoretycznej, zaproszeni prelegenci prezentowali wykłady
nt. diagnostyki, leczenia raka i innych nowotworów trzustki, leczenia powikłań w chirurgii
trzustki, zastosowania protokołu ERAS, a także aspektów genetycznych tego nowotworu.
W spotkaniu udział wzięli konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej prof. dr hab.
n. med. Arkadiusz Jeziorski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa, wielu członków Zarządów Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz liczni kierownicy klinik zajmujących
się leczeniem nowotworów trzustki.
Konferencja została zorganizowana przez zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu
Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM pod przewodnictwem dr. hab. n. med.
Sławomira Mrowca.
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Nagrody zaufania „Złoty Otis 2019” dla prof. Iwony Niedzielskiej
i prof. Michała Tendery
Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, kierownik Kliniki Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM wraz z Zespołem Kliniki,
została uhonorowana Nagrodą Zaufania „Złoty Otis 2019” za
osiągnięcia w dziedzinie medycyny w 2018 r.
Nagrodę, za dorobek naukowo-dydaktyczny, odebrał również
prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób
Strukturalnych Serca Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Podczas uroczystości wręczenia Nagród Zaufania zebrani mogli wysłuchać
także dwóch wykładów. Pierwszy z nich wygłosiła prof. Maria Siemionow
z University of Illinois.
Jego temat to „Komórki chimeryczne – nowa terapia w leczeniu dystrofii
mięśniowej Duchenne`a”. Drugi wykład wygłosił prof. Janusz Gumprecht z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Dotyczył on nowocze-

snych leków w terapii cukrzycy.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Prof. Marian Zembala wśród najbardziej zasłużonych dla ochrony zdrowia
Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wręczył zasłużonym dla ochrony zdrowia w Polsce
odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznane przez Prezesa
Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego.
Wśród 17 wyróżnionych, jedyną osobą ze Śląska jest prof. Marian Zembala. Przypomnijmy, że
Profesor pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii,
Chirurgii

Naczyniowej

i

Endowaskularnej

Wydziału

Lekarskiego z

Oddziałem

Lekarsko-

Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest Dyrektorem

Śląskiego Centrum Chorób Serca, byłym Ministrem Zdrowia, cenionym kardiochirurgiem i transplantologiem.
Ma w swoim dorobku ponad 800 prac publikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach
naukowych.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, wyróżnienia przyznano osobom „mającym wpływ na
kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym
ochronie zdrowia”. Są to pracownicy medyczni, którzy „swoją pracą przyczynili się do rozwoju
ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy”.
Serdecznie gratulujemy!
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Strażacki Oscar dla dr n.med. Tomasza Męcika-Kronenberga, pracownika
Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu
18 maja 2019 roku odbyła się gala wręczenia nagród „FLORIANY”, która jest najważniejszą
nagrodą w roku w środowisku strażaków.
Pracownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM dr n.med. Tomasz Męcik-Kronenberg otrzymał to wysokie
wyróżnienie w kategorii edukacja – projekt realizowany samodzielnie. To już drugie wyróżnienie
Pana Doktora – pierwsze otrzymał w tej samej kategorii w roku 2017.
FLORIANY zwane „OSCAREM STRAŻACKIM” to
ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla
społeczności lokalnych z udziałem Straży Pożarnej i Samorządów. Głównym przesłaniem i celem
Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz
premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego
bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia
pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia
jakości życia mieszkańców małych i większych
miejscowości, integracji i przeciwdziałania
wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji
lokalnych środowisk.
Działania
edukacyjne
realizowane
przez
dr n. med. Tomasza Męcika-Kronenberga pt.
„Szkoła inteligencji emocjonalnej – projekt GŁASKACZE - czyli nauka empatii z ogonem” były
realizowane z psami poszukiwawczymi.
Dzieci, po spotkaniach, których odbyło się w sumie kilkadziesiąt, nie tylko były bardziej świadome, jak lepiej i pewniej działać w sytuacjach nadzwyczajnych, ale również jak im przeciwdziałać.
Wnioski praktyczne wynikające z tych spotkań
to przede wszystkim potrzeba ich przeprowadzania w środowisku najmłodszych, ponieważ
tylko takie działania mogą spowodować wystąpienie prawidłowych reakcji w sytuacjach potrzeby udzielenia pomocy oraz zrozumienie zjawiska współodczuwania, czyli empatii.

Gratulujemy!
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Dr hab. n. med. Grzegorz Brożek przewodniczącym European Academy of
Allergy and Clinical Immunology
Dr hab. n. med. Grzegorz Brożek z Katedry i Zakładu Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach został
wybrany przewodniczącym grupy epidemiologicznej European Academy of Allergy and Clinical Immunology
(EAACI) z automatycznym członkostwem w zarządzie
sekcji Alergii Środowiskowychi Zawodowych.
EAACI jest jedną z największych na świecie organizacji
skupiających ponad 50 krajowych alergologicznych towarzystw naukowych, około 10 000 naukowców, badaczy
i klinicystów z 121 krajów świata.
Organizacja pełni rolę naukowego organu referencyjnego dla innych organizacji naukowych, zdrowotnych
i politycznych zajmujących się alergologią i immunologią
kliniczną. Dodatkowymi płaszczyznami działalności
EAACI są: promocja badań podstawowych i klinicznych,
zbieranie, ocenianie i rozpowszechnianie informacji naukowych, kształcenie podyplomowe, jak i promocja dobrej
opieki nad pacjentami w tym ważnym obszarze medycyny.
Gratulujemy!

Studenci SUM w Katowicach nagrodzeni
w konkursie „SAMO-RZĄDŹ”

6 czerwca br., podczas posiedzenia Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, którego
Gospodarzem był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
miało miejsce rozstrzygnięcie VI edycji konkursu
„SAMO-RZĄDŹ”, polegającego na wyłonieniu najlepszego
projektu studenckiego, przygotowanego przez samorządy
studenckie publicznych szkół medycznych działających
w Polsce wchodzących w skład KRAUM w trzech kategoriach: akcja promująca zdrowie, wydarzenie kulturalne
oraz inicjatywa społeczna.
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W 2019 roku do konkursu „SAMO-RZADŹ” nominowane zostały następujące projekty:
 w kategorii - Akcja promujące zdrowie:
„Turniej sportowy” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
„Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta” Uniwersytet Medyczny w Lublinie
„Dzień zdrowia w Rzeniszowie” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 w kategorii - Wydarzenie kulturalne:
„Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
„Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” Uniwersytet Medyczny w Łodzi
„Wydziałowy Wieczorek Filmowy” Warszawski Uniwersytet Medyczny
 w kategorii - Inicjatywa społeczna:
„Czwartek z Samorządem” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
„Mikołajki z Umedem” Uniwersytet Medyczny w Łodzi
„Spotkania z Seniorami” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
KRAUM w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców tegorocznego konkursu.
I nagroda trafiła do przedstawicieli Samorządów Studenckich:
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
za projekt: „Spotkania z Seniorami”
(w kategorii - Inicjatywa społeczna),


Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za projekt:
„Biała Niedziela – Studenci Mieszkańcom Miasta”
(w kategorii - Akcja promująca zdrowie),



Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za projekt: „Medykalia – Festiwal Kultury Studenckiej”
(w kategorii - Wydarzenie kulturalne).

Natomiast Wyróżnienie przyznano przedstawicielom
Samorządów Studenckich:
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
za projekt: „Dzień zdrowia w Rzeniszowie”
(w kategorii - Akcja promująca zdrowie),


Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt:
„Wybory MISS Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi” (w kategorii - Wydarzenie kulturalne),



Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za projekt:
„Mikołajki z Umedem” (w kategorii - Inicjatywa społeczna).

Wszystkim nagrodzonym, a przede wszystkim Studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach gratulujemy! Jednocześnie zachęcamy wszystkich Studentów SUM do realizacji
projektów i wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu SAMO-RZĄDŹ.
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Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu zwycięzcą SUM WARS 2019
Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w składzie: Dominika Bursy (VI rok kierunku lekarskiego),
Julia Latos (VI rok kierunku lekarskiego), Ewelina Jantos (VI rok kierunku lekarskiego), Jacek
Jankowski (VI rok kierunku lekarskiego) oraz Kamil Indeka (III rok ratownictwa medycznego) zwyciężył w 7. Zawodach Symulacji Medycznej SUM WARS 2019, które odbyły się 26 kwietnia br.
w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Drugie miejsce zdobyli studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Paweł Mitura, Aleksandra Celban, Szczepan Sędek,
Krzysztof Stanisławski oraz studentka II roku kierunku położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach - Marlena Podbiał.
Na trzecim miejscu uplasował się zespół studentów
V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach: Karolina Woźnica, Jakub Bielak,
Katarzyna Tyrybon, Wojciech Barański oraz studentka II roku kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach - Aleksandra Czekaj.
Studenci zmierzyli się pięcioma zadaniami. W strefie przedszpitalnej musieli wdrożyć prawidłowe
postępowanie u pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym. Dodatkowym utrudnieniem maskującym objawy urazu była hipoglikemia i hipotermia, w której znajdował się poszkodowany. Drugim
„pacjentem” była kobieta w 38. tygodniu ciąży, zakwalifikowana do pilnego cięcia cesarskiego.
Zadaniem zespołu było wykonanie prawidłowego znieczulenia zewnątrzoponowego. W trakcie
znieczulania doszło u pacjentki do nagłego zatrzymania krążenia ze względu na współistniejącą
chorobę genetyczną - zespół Brugadów.
Kolejnym wyzwaniem przed którym stanęły
zespoły było prawidłowe postępowanie u pacjenta z urazem kręgosłupa szyjnego, w wyniku
którego doszło do wstrząsu rdzeniowego oraz
niedrożności dróg oddechowych spowodowanej
uszkodzeniem tchawicy.
W jednym z zadań uczestniczył także pacjent
standaryzowany, który zgłosił się na Izbę Przyjęć
szpitala skarżąc się na ucisk w klatce piersiowej.
Przyczyną dolegliwości było wystąpienie u pacjenta częstoskurczu nadkomorowego. Celem
zadania było prawidłowe rozpoznanie niestabilnej tachyarytmii, wprowadzenie analgosedacji oraz wykonanie kardiowersji elektrycznej. Ostatnim
wyzwaniem było zadanie medyczno-logiczne typu „escape the room” polegające na wydostaniu
się z sali symulacyjnej poprzez rozwiazywanie zagadek medycznych i znajdowanie ukrytych przedmiotów stanowiących wskazówki.
Zwycięska drużyna reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas ogólnopolskich zawodów w Lublinie., w czasie których zajęła trzecie miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
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Pani Julia Dobińska Złotą Medalistką
11 maja 2019 r. w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Szermierce. W zawodach wzięło
udział 132 zawodników reprezentujących 32 uczelnie. Uczestnicy startowali w 6 kategoriach: szabla
kobiet i mężczyzn, szpada kobiet i mężczyzn, floret kobiet i mężczyzn.
Julia Dobińska, Studentka kierunku fizjoterapii (1rok II°) na Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Katowicach, zdobyła Złoty Medal Akademickich Mistrzostw Polski w Szabli Kobiet pokonując,
tym samym wszystkie zawodniczki w swojej kategorii i wygrywając w finale z Natalią Nowinowską z PWSZ
Konin.

Pani Julio gratulujemy sukcesu!!!
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Osiągniecia pływaków SUM
W dniach 5-6 kwietnia br. nasi studenci wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Polski
w pływaniu. Do Lublina przyjechali najlepsi sportowcy z całej Polski, aby pokazać że możliwe jest
połączenie nauki z uprawianiem sportu na wysokim poziomie. Reprezentacja naszej
Uczelni konkurowała w klasyfikacji Uniwersytetów Medycznych i nie opuściła basenu z pustymi
rękami.
W sztafecie damskiej stylem dowolnym
w składzie: Magda Kubacka, Sonia Nowak,
Wiktoria Zawolik, Zuzanna Janecka zajęliśmy
3. miejsce. Mężczyźni w tej samej konkurencji
w składzie Szymon Warwas, Klaudiusz Matura,
Michał Duda, Maciej Gajda zajęli 2. miejsce.
Dodatkowo, Magda Kubacka i Szymon Warwas
dorzucili medale na dystansach indywidualnychsrebro na 100 metrów stylem zmiennym
dla Magdy, oraz brąz na 50 metrów stylem
dowolnym dla Szymona. Udział w zawodach
wzięła także Marta Milewska, która zapoczątkowała wyjazdy naszej uczelni na Akademickie
Mistrzostwa Polski w pływaniu.
Studenci SUM trenują pod okiem trenera Marka Stawińskiego, który także był dużym wsparciem
podczas planowania wyjazdu na zawody. Oczywiście nie zabrakło go na trybunach pływalni, gdzie
razem z zawodnikami dopingował ekipie SUM-ików.
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Wywalczyli sukces
Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie zakończyły się sukcesem dla Sekcji Żeglarskiej AZS
SUM. Po trzech dniach walki z żywiołem załoga Marka Olesza zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji
indywidualnej uczelni medycznych, a dzięki wspaniałym wynikom wszystkich załóg Śląski Uniwersytet Medyczny zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej uczelni medycznych.

Zwycięskie załogi:
1. Marek Olesz,Karolina Poseł,Sara Karwot
2. Piotr Majewicz,Kuba Fick,Monika Zasada
3. Anna Rams,Daria Gronostaj,Kasia Minoł
Serdecznie gratulujemy!

Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie
Podczas ostatnich Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie, które odbyły się w Radzionkowie, z ramienia SUM w kategorii Ujeżdżenie Amator wystartowały Sylwia Jachimczyk na klaczy
Randia oraz Karolina Wojdyła na wałachu Plakat.
Obie zawodniczki uzyskały bardzo przyzwoite wyniki w konkursach P1 i P2, na poziomie od 62%
do 64%, co w klasyfikacji końcowej po dwóch dniach rywalizacji na 64 zawodników dało Sylwii 21
miejsce, a Karolinie 31.
Wśród zawodników ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce w kategorii Ujeżdżenie Amator
Sylwia zajęła 3 miejsce, Karolina 4.
Kim są zawodniczki?
Karolina Wojdyła jest studentką III roku na kierunku lekarskim WLK w Katowicach. Konno
jeździ 13 lat. Tegoroczne AMPy były jej pierwszymi zawodami w życiu.

Sylwia Jachimczyk jest pracownikiem Rektoratu SUM od 2006 r. Konno jeździ 19 lat. Ma na
swoim koncie wiele zwycięstw w zawodach
jeździeckich m.in. kilka tygodni wcześniej wywalczyła na Randii 1 i 2 miejsce w zawodach
towarzyskich. W zeszłym roku została Halowym Wicemistrzem Śląska Amatorów w Ujeżdżeniu.
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Naukowe sukcesy Studentów
Studenci reprezentujący Koło Naukowe, działające przy Klinice
Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Katedry Elektrokardiologii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, zostali docenieni
podczas XXXIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku.
II miejsce za pracę pt.: „Ocena przydatności danych antropometrycznych i kwestionariuszy ryzyka w predykcji występowania zaburzeń
oddychania podczas snu w populacji pacjentów ze schorzeniami
układu krążenia” zajęli Wiktoria Piłat, Agnieszka Połap, Patrycja
Pokraczyńska, Monika Sochacka, Michał Rozmus i Karol Skowronek.
Gratulujemy Studentom oraz
dr n. med. Danucie Łobodzie!

Opiekunowi

Koła

Naukowego

Biblioteka SUM nagrodzona
11 kwietnia 2019 roku Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymała
nagrodę za promocję e-czytelnictwa, która została wręczona podczas Akademii Dyrektorów IBUK
Libra w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Nagroda przyznana została przez Wydawnictwo Naukowe PWN właściciela platformy książek elektronicznych Ibuk Libra. Biblioteka SUM w kategorii bibliotek medycznych odnotowała największy
wzrost wykorzystania książek elektronicznych umieszczonych na platformie.
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Akademicki Pas Startowy
3 czerwca w Zabrzu odbyła się druga edycja wydarzenia pn.:
„Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych”. Organizatorami było Centrum Transferu Technologii SUM wraz
z dr. hab. n. med. Zbigniewem Nawratem.
Spotkanie miało charakter brunchu naukowo-biznesowego,
na którym podczas krótkich wystąpień Studenci SUM zaprezentowali własne pomysły, rozwiązania naukowe oraz wynalazki, które z uwagi na swą innowacyjność mają szansę na komercjalizację. Młodzi naukowcy mieli okazję do nawiązania
współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi.

Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane następujące
wynalazki:


Spersonalizowane ortezy wykonane metodą druku 3D - Marcin Kostuj



Urządzenia mobilne – nasz wróg w walce z drobnoustrojami
- Jan Harpula



I. V. Eye - prototyp urządzenia wspomagającego wkłucia dożylne - Jakub Szczerba



Mam termin - baza badań diagnostycznych i rehabilitacji - Marcin Dębski



O sukcesie książek oraz inne projekty - Krzysztof Starszak



Druk 3D w edukacji medycznej i praktyce lekarza - Mikołaj Basza



Zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym dla robota chirurgicznego i innych zastosowań telemedycznych - Dariusz Krawczyk.

Miliard w patencie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wraz ze spółką
celową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US sp. z o. o.
po raz szósty zorganizowali w Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej w Katowicach SUM brunch naukowo-biznesowy
„Miliard w patencie”, który adresowany był do naukowców,
przedstawicieli firm sektora prywatnego oraz inwestorów
kapitałowych.
Podczas wydarzenia, które odbyło się 30 maja pracownicy naukowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przedstawiali rozwiązania naukowe, wynalazki, patenty, które z uwagi na swą innowacyjność mają potencjał i szansę na komercjalizację. Zaprezentowane wynalazki to:


Nowa metoda wsparcia procesu dializy - wibrujący fotel
dializacyjny



Poduszka sensomotoryczna, wielokomorowa do ćwiczeń ze
sprzężeniem zwrotnym



Diagnostyka zmiennych psychofizjologicznych przy pomocy.
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Tydzień Dni Otwartych
W dniach od 3 do 7 czerwca 2019 roku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny
zorganizował dla młodzieży Tydzień Dni Otwartych, który cieszył się dużym zainteresowaniem
i popularnością.
Pierwszy prezentował się Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Licealiści mieli możliwość wysłuchania wykładu Pani prof. dr n. med. Jadwigi Jaśko-Ochojskiej,
a także wystąpienia przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Samorządu Studenckiego.
W ramach wydarzenia pracownicy Katedr, Klinik i Zakładów zaprezentowali Uczniom elementy
działalności edukacyjnej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
W drugim dniu Tygodnia Dni Otwartych zaprezentował się Wydział Lekarski w Katowicach, gdzie
Gości przywitał Prodziekan Wydziału, Pan prof. dr hab. n. med. Marek Waluga. Po wykładach
edukacyjnych Licealistom zaprezentowano możliwości nowoczesnego nauczania medycyny,
poprzez prezentację jednostek Wydziału.
Dzień Otwarty Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu, który odbył się w dniu 5 czerwca
rozpoczął się od wystąpienia Dziekana
Wydziału, Prof. dr hab. Krystyny Olczyk.
Młodzież miała możliwość wzięcia udziału
w prawie 30 warsztatach i zajęciach przygotowanych przez Katedry, Zakłady oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe i Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych.
W dniu 6 czerwca Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu przeprowadził pokaz kuchni
molekularnej, warsztaty z analizy składu ciała
oraz pokaz pierwszej pomocy i wiele innych
prezentacji obrazujących nauczane przez
Wydział Zdrowia Publicznego kierunki
studiów.

W Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach przygotowano wykłady, warsztaty i pokazy. Dla
przyszłych studentów kierunku pielęgniarstwa zorganizowano warsztaty z zakresu czynności pielęgnacyjno-leczniczych, badania fizykalnego oraz warsztaty z zakresu radzenia sobie z oparzeniami i ich następstwami. Dla zainteresowanych kierunkiem fizjoterapia zostały przeprowadzone
zajęcia dydaktyczne z aktywnej rehabilitacji adaptowanej oraz zastosowania kinesiotapingu
w fizjoterapii. Natomiast warsztaty z self-coachingu pozwoliły zapoznać się z kierunkiem coaching medyczny, a prezentacje z fizjologii i higieny snu z diagnostyką obrazową, prezentacja badania echokardiograficznego z kierunkiem elektroradiologia.
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W ramach Tygodnia Dni Otwartych również zaprezentowały swoją działalność Centrum Symulacji
Medycznej w Zabrzu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. W trakcie
wydarzenia przyszłym studentom zaprezentowano wyposażenie , a także zorganizowano
interaktywne zajęcia, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z trójwymiarowymi modelami ciała ludzkiego, a także zaawansowanym symulatorem pacjenta SimMan 3G
wykorzystywanym do samodzielnego pomiaru wybranych parametrów fizjologicznych pacjenta.
Dziękujemy wszystkim Pracownikom oraz Studentom zaangażowanym z realizację przedsięwzięcia
promującego kształcenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Dzień otwarty Funduszy Europejskich w SUM
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), które miały na celu promocję projektów
dofinansowanych ze środków UE w Polsce, 10 maja 2019 r. można było zapoznać się z nowoczesnymi technologiami dydaktycznymi w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu SUM.
Goście mogli wysłuchać prezentacji dotyczących znaczenia symulacji medycznej w dydaktyce, zwiedzić Centrum
(m.in. sale symulacyjne, ambulans ratunkowy), a także
poznać podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przeprowadzić osłuchiwanie tonów serca i szmerów oddechowych
symulatora pacjenta, nauczyć się podłączać aparaturę (EKG,
pulsoksymetr, pomiary ciśnienia) oraz obsługiwać defibrylator
automatyczny AED. Najwytrwalsi mogli także samodzielnie
dokonać ekstracji zęba.
Centrum Symulacji Medycznej posiada symulatory pacjentów,
które krwawią, pocą się, sinieją a nawet rozmawiają ze studentami. Z kolei 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.
Dofinansowanie z UE wyniosło niemal 23 mln zł z przeznaczeniem na Centra Symulacji Medycznej
w Zabrzu i Katowicach. W sumie koszt zabrzańskiego obiektu to ponad 35 mln zł, na który – obok
środków z projektu – złożyły się pieniądze z Ministerstwa Zdrowia, uczelni, Urzędu Miasta Zabrze
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wizyta Studyjna w ramach projektu Medtech4Europe
W dniu 26. czerwca 2019 r. w Centrum Symulacji w Zabrzu odbyła się wizyta studyjna w ramach
projektu Medtech4Europe w której wzięli udział przedstawiciele GAPR Sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego oraz Partnerów i Partnerów Stowarzyszonych – razem około 15 instytucji
m.in. z Niemiec, Danii, Włoch, Holandii oraz Węgier.
Projekt ten ma na celu doskonalenie instrumentów wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej
w obszarze medtech, jak również pomoc w tworzeniu właściwego modelu zarządzania daną
infrastrukturą.
Podczas spotkania Pani Barbara Jarzębska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii zaprezentowała działalność uczelni w obszarach edukacji, nauki, transferu technologii oraz projektów naukowo-badawczych prowadzonych w SUM. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać
się z infrastrukturą oraz nowoczesnymi metodami dydaktycznymi prowadzonymi w Centrum
Symulacji w Zabrzu.

Muzeum Medycyny i Farmacji SUM jednym z wystawców podczas Międzynarodowych Targów Turystyki w Zabrzu
12 i 13 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zabrzu
odbyła się jedenasta edycja Międzynarodowych Targów Turystyki, w których uczestniczyli mieszkańcy całego kraju, nie tylko aglomeracji górnośląskiej, oraz obcokrajowcy. Dla nich przygotowano
kilkadziesiąt stoisk – wśród nich Muzeum Medycyny i Farmacji SUM.

Na stoisku Muzeum znalazła się część eksponatów,
które można znaleźć w obiekcie przy ul. Ostrogórskiej
30. Budziły one ogromne zainteresowanie. Pracownicy
zapraszali zarówno dorosłych, jak i dzieci do odwiedzenia Muzeum, w którym można poznać dawny świat medycyny i farmacji oraz tajemny świat mikstur i ziół. Międzynarodowe Targi Turystyczne były doskonałą okazją
do jego promocji.
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Bajki napisane z myślą o małych pacjentach trafiły na szpitalne oddziały
10 czerwca 2019 r. pacjentom Oddziału
Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz
Oddziału Ogólnopediatrycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zostały przekazane ilustrowane książeczki,
których pomysłodawcami są studenci SUM,
Michał Smoczok i Krzysztof Starszak.
Prof. dr hab. n. med. Violetta SkrzypulecPlinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji
Uczelni, prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, Prorektor ds. Nauki oraz
dr n. med. Dariusz Budziński, Dyrektor SPSK nr 1 obdarowali małych pacjentów książeczkami,
które wprowadzają w świat Domisia walczącego z białaczką oraz Michała chorującego na astmę.
Bajkowi bohaterzy pomagają małym czytelnikom oraz ich opiekunom oswoić się z trudną sytuacją,
w której się znaleźli oraz lepiej zrozumieć to, co im dolega, i że leczenie to konieczność.
„Bajki kontra choroba” to seria trzech książeczek, które udowadniają, że o chorobach można
mówić w sposób prosty tak, by zrozumiało również dziecko. Teksty bajek były wielokrotnie
konsultowane przez uznanych psychologów, lekarzy - specjalistów oraz samych rodziców.
Książeczki zostały zakupione przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach środków
finansowych, które Władze Uczelni uzyskały z aukcji charytatywnej fotografii wykonanych przez
adeptów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z okazji 70-lecia SUM.
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Warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich Szkół, zorganizowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
W dniu 13 czerwca br., podczas posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (WFzOML), odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Nauczycielom akademickim i Studentom Wydziału, którzy prowadzili warsztaty naukowo-badawcze dla młodzieży sosnowieckich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dyplomy Prezydenta Miasta Sosnowca są wyrazem uznania
i docenienia wkładu Prowadzących warsztaty w działania prozdrowotne i profilaktykę uzależnień,

wobec sosnowieckiej młodzieży szkolnej. Dyplomy, w imieniu Pana Prezydenta, wręczyła Osobom
uhonorowanym Pani Halina Czapla, Naczelnik Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Sosnowca,
kierując przy tym wiele serdecznych słów uznania i podziękowań pod adresem społeczności akademickiej Wydziału oraz wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, tak owocną kooperację.
Warsztaty, których organizowanie staje się powoli tradycją
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, to także wyraz dobrej współpracy
Społeczności

Wydziału

z

Władzami

Miasta

Sosnowca.

Są one organizowane z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

z

Oddziałem

Medycyny

Laboratoryjnej

w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk – Przewod-

niczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego (SPNT). Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowobadawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień,

wywoływanych

substancjami

psychoaktywnymi,

takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone
są w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu.
W powyższych warsztatach, tematyka których wpisuje się w program prozdrowotny, realizowany
przez Urząd Miasta Sosnowca, wzięło udział – w bieżącym roku akademickim – 432 uczniów.
Koordynatorem międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca była dr Wanda Suchecka – Starszy Wykładowca Katedry i Zakładu Podstawowych
Nauk Biomedycznych WFzOML, zaś Koordynatorem całości zadań organizacyjnych i uzgodnień
formalnych

z

pozauczelnianymi

Partnerami

Przedsięwzięcia

była

dr

hab.

n.

Aleksandra Mielczarek-Palacz, Adiunkt Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii WFzOML.
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med.

Cenną pomoc w pracach organizacyjnych okazała Organizatorom Pani mgr Dominika Grzeszczyk
z Działu do spraw Studiów i Studentów SUM w Katowicach. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbyły
się w listopadzie 2018 roku, a przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta
Sosnowca oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym. W bieżącym roku akademickim, warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i przy-

byłych z nimi nauczycieli. Podjęte przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach działania edukacyjne na rzecz młodzieży
miasta Sosnowca to wyraz zaangażowania Nauczycieli Akademickich, którym leży na sercu

przyszłość macierzystego Wydziału, dobry kontakt z potencjalnymi studentami i zainteresowanie ich możliwościami edukacyjnymi i naukowymi Wydziału, jak i dobra współpraca
z Włodarzami miasta Sosnowca.
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W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży, zrealizowano następujące warsztaty naukowobadawcze:
,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej’’



Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. PAWEŁ OLCZYK – Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej, mgr EMILIA WOJDAS - Asystent Zakładu Farmacji Aptecznej, mgr ARTUR JURCZK - Asystent Zakładu Farmacji Aptecznej.
„ABC środków psychoaktywnych - co każdy wiedzieć powinien”



Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. MAŁGORZATA DOŁOWY – Adiunkt Zakładu

Chemii Analitycznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej.
„Narkotyki i dopalacze – niebezpieczne związki”



Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. MAŁGORZATA DOŁOWY – Adiunkt Zakładu
Chemii Analitycznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej.
„Substancje psychoaktywne – zatrucie i uzależnienie ze szczególnym uwzględnieniem szko-



dliwego działania papierosów i e-papierosów” uzależnienia’’ (zajęcia zrealizowane dwukrotnie)
Realizujący warsztaty: dr n. med. IZABELA SZOŁTYSEK-BOŁDYS – Adiunkt Zakładu Chemii
Ogólnej i Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej, dr n. farm. WIOLETA ZIELIŃSKA-

DANCH

-

Adiunkt

Zakładu

Chemii

Ogólnej

i

Nieorganicznej,

Katedry

Chemii

Ogólnej i Analitycznej.
,,Krew i mocz jako źródło informacji o stanie zdrowia, choroby, czy uzależnienia’’ (zajęcia



zrealizowane dwukrotnie)
Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. KATARZYNA WINSZ-SZCZOTKA – Adiunkt Katedry
i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, dr n. med. AGNIESZKA JURA-PÓŁTORAK
–

Adiunkt

Katedry

i

Zakładu

Chemii

Klinicznej

i

Diagnostyki

Laboratoryjnej,

JUSTYNA TRELA, KATARZYNA NIZIOŁEK, MONIKA NOWAK – Studentki WFzOML


„Współczesne uzależnienia, a laboratorium biotechnologiczne”

Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. ILONA BEDNAREK – Kierownik Zakładu Biotechnologii
i Inżynierii Genetycznej, mgr inż. SABINA GAŁKA – Specjalista Zakładu Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej, mgr DARIA MATCZYŃSKA – Wykładowca Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, WFzOML
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Skonsultowali z Farmaceutą
23 marca br. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec zorganizowało akcję
prozdrowotną „Skonsultuj z Farmaceutą – Nadciśnienie”. Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum
Handlowym Plejada w Sosnowcu.
Podczas wydarzenia studenci instruowali pacjentów
jak prawidłowo przeprowadzać pomiary ciśnienia
tętniczego krwi oraz glikemii, udzielając dodatkowo
informacji odnośnie zachowań prozdrowotnych oraz
profilaktyki cukrzycy i nadciśnienia. W ramach
merytorycznego
przygotowania
wolontariuszy
odbył się wykład „Żywienie w nadciśnieniu tętniczym”, przeprowadzony przez Panią dr n. med. Magdalenę Kimsę-Dudek reprezentującą Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii. Ponadto pacjenci mieli możliwość dokonania analizy składu ciała pod względem
zawartości tkanki tłuszczowej oraz uzyskania porady
trenera, a absolwentka studiów licencjackich na
kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
prowadziła dermokonsultacje.
Dostępne było również stanowisko aromaterapii,
przy którym studenci prezentowali olejki eteryczne
dostępne w aptece oraz sposoby ich użycia.
W czasie trwania wydarzenia dostępni byli magistrzy
farmacji, którzy stanowili wsparcie merytoryczne dla
wolontariuszy i udzielali porad farmaceutycznych
pacjentom.
Dla najmłodszych przygotowany został kącik
farmaceutyczny, gdzie poprzez zabawę dzieci
mogły zapoznać się z pracą farmaceuty i wykonać
„cukierkową
receptę”.
Tym
przyjemnym
sposobem studenci starają się uświadamiać
zarówno dzieci, jak i obserwujących rodziców
o bezpieczeństwie stosowania leków.
Wydarzenie kolejny raz przyciągnęło wielu zainteresowanych, co pozwala zwrócić uwagę na znaczącą
rolę farmaceuty w ochronie zdrowia. Stanowiska
odwiedziło blisko 200 osób, a prowadzone każdorazowo anonimowe ankiety, dotyczące stanu wiedzy
społeczeństwa na temat zdrowia, stanowiły świetną
okazję do dyskusji i edukacji w zakresie chorób
metabolicznych.
Akcja odbyła się pod Honorowymi Patronatami Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Prezydenta Miasta Sosnowca.
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Wieczór Marzeń w ZOO
7 czerwca 2019 r. na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego odbyła się kolejna edycja „Wieczoru
Marzeń” - imprezy skierowanej dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, mieszkających
w naszym regionie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączył się w te działania.
Na ten wyjątkowy dzień studentki Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk przygotowały dla uczestników wiele atrakcji. Dzieci mogły uczestniczyć
w projekcie Szpital Pluszowego Misia, bawiąc się w leczenie pluszaków, jak również poćwiczyć
swoje umiejętności plastyczne.
„Wieczór marzeń w zoo” -„Dreamnight at the zoo” - to międzynarodowa akcja zapoczątkowana w 1996 roku przez
ZOO w Rotterdamie. Jest to wydarzenie globalne, które
obecnie organizowane jest w tym samym dniu i o tej samej
godzinie w ponad 300 ogrodach zoologicznych w 37 krajach
świata.
Dziękujemy za czynny udział i zaangażowanie studentkom
z IFMSA- Poland Oddział Śląsk, na które zawsze możemy
liczyć. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację współpracy podczas kolejnych wydarzeń oraz uroczystości organizowanych w przyszłości.

Międzynarodowa Konwencja Fitness EU4YA 2019 w Poznaniu z udziałem
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Doświadczeni instruktorzy MedykGym Fitness
School, pierwszej szkoły fitness działającej pod
patronatem uczelni medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wzięli udział w Międzynarodowej Konwencji Fitness EU4YA 2019 w Poznaniu.
To największe tego typu wydarzenie w Europie
Centralnej skierowane do instruktorów, trenerów
personalnych,
sportowców
i
miłośników
zdrowego trybu życia.
Na zaproszenie Uczelni w Konwencji wziął udział
Lorenzo Franco – międzynarodowy prezenter
fitness, były zawodnik judo, który przygotował
zajęcia functional floor. Treningi na głównej
scenie poprowadzili również Dariusz Madej
i Małgorzata Grzybowska.
Z kolei Patrycja Janik, doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przedstawiła wykład "Medical fitness", promujący nowy kierunek studiów podyplomowych, który wzbogaci
ofertę edukacyjną Uczelni w 2020 roku. W październiku zostanie zorganizowany event, który przybliży zainteresowanym nowe studia SUM.
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Lepszy start w przyszłość
„Lepszy start w przyszłość” to kolejny projekt realizowany
przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu wspólnie
z gminą Siemianowice Śląskie, na który Gmina uzyskała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu będzie realizował na
rzecz uczniów szkół warsztaty tematyczne z zakresu kuchni
molekularnej, analizy sensorycznej oraz biostatystyki. Koordynatorem z ramienia Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
jest Prodziekan dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk.
Pierwsze warsztaty odbyły się w 6.06.2019 r. i spotkały się
z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.

Rekrutacja na studia medyczne – porównywanie progów punktowych
Rekrutacja na studia medyczne
trwa i tym samym zaczęło się
porównywanie przez kandydatów,
ich opiekunów a także portale
internetowe – progów punktowych uprawniających do przyjęcia
na studia m.in. medyczne.
Studia medyczne na kierunku
lekarskim i lekarsko dentystycznym należą do najtrudniejszych,
ale ich popularność nie słabnie,
dlatego na łamach portali internetowych, możemy znaleźć różnego typu rankingi porównawcze
np. namedycyne.pl, czy biologhelp.com. Zestawienia te są przygotowane na podstawie progów
punktowych uprawniających do przyjęcia na studia lub liczby osób ubiegających się o i przyjęcie
na dany kierunek.
Należy jednak zauważyć, że opracowane w oparciu o progi punktowe zestawienia porównawcze
nie odzwierciadlają stanu faktycznego, a wynika to z faktu, że w określonych przez Uczelnie
warunkach rekrutacji uwzględniono różne przedmioty maturalne oraz różne przeliczniki zdawanych matur. Tym samym maksymalna liczba punktów, które kandydat może uzyskać w trakcie postępowania w poszczególnych Uczelniach odbiega od siebie znacząco (kandydaci mogą uzyskać
od 100 do 600 punktów).
Dodatkowo także próg przyjęć jest uwarunkowany limitem miejsc, który również znacząco
od siebie się różni w poszczególnych Uczelniach tj.: od 60 do 680 miejsc na kierunku lekarskim
i od 52 do 125 miejsc na kierunku lekarsko–dentystycznym.
Gdybyśmy jednak dla przykładu chcieli porównać poziom wyników matur kandydatów przyjmowanych do poszczególnych Uczelni, należałoby to zrobić wyłącznie w stosunku do Uczelni,
w których została określona taka sama maksymalna liczba punktów.
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Tabela - zestawienie wyników rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 na kierunek
lekarski w uczelniach medycznych.
Uczelnia

Maks. liczba punktów, którą kandydat
może uzyskać

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

200 pkt.

Limit przyjęć na
kierunek lekarski
w roku akadem.
2018/2019
680 miejsc

200 pkt.

340 miejsc

158 pkt.

Gdański Uniwersytet
Medycznego

200 pkt.

276 miejsc

156 pkt
w tym 83 biologia

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

200 pkt.

220 miejsc

149 pkt.

200 pkt.

184 miejsc

155 pkt.
w tym 70 biologia

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Liczba pkt. uprawniająca do przyjęcia w roku
Akadem. 2018/2019
153
w tym 70 biologia

Powyższa tabela obrazuje, że SUM w Katowicach posiadał największy limit przyjęć na
kierunek lekarski i to o ponad 370% w stosunku do najniższego limitu w grupie porównawczej, przy czym limit punktów uprawniających do przyjęcia na kierunek lekarski w SUM jest
zaledwie o 3 % niższy od najwyższego limitu punktów uprawniającego do przyjęcia
w badanej grupie. Przykładowo gdyby SUM posiadał limit miejsc 340 to próg przyjęcia
wynosi 160 punktów , w tym 78 z biologii.

Tabela - zestawienie wyników rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 na kierunek
lekarsko-dentystyczny w uczelniach medycznych.
Uczelnia

200 pkt.

Limit przyjęć na
kierunek lekdent. w roku akadem. 2018/2019
125 miejsc

200 pkt.

68 miejsc

158

Gdański Uniwersytet
Medycznego

200 pkt.

47 miejsc

159

Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie

200 pkt.

100 miejsc

150

Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku

200 pkt.

75 miejsc

153
w tym biologia 75 pkt.

Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Maksymalna liczba
punktów, którą kandydat może uzyskać

Liczba pkt. uprawniająca do przyjęcia w roku
Akadem. 2018/2019
153
w tym biologia 73 pkt.

Również na kierunku lekarsko-dentystycznym SUM w Katowicach posiadał największy limit
przyjęć na studia - o ponad 266% w stosunku do najniższego limitu w grupie porównawczej,
przy czym limit punktów uprawniających do przyjęcia na kierunek lekarsko-dentystyczny
w SUM jest zaledwie o 6 punktów niższy od limitu punktów uprawniającego do przyjęcia
w Uczelni w której limit przyjęć jest najniższy.
Uwzględniając wysoki limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny SUM oraz
poziom wyników matur przyjmowanych do poszczególnych Uczelni kandydatów, należałoby
stwierdzić, że próg punktowy przyjmowanych do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach kandydatów jest bardzo wysoki.
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Memoriał im. Ojca Profesora Józefa Marii Bocheńskiego 2019
25 maja w Auli im. prof. Zahorskiego
przy ul. Medyków 18 odbyła się uroczystość pożegnania 41 zmarłych osób,
które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach. W uroczystości uczestniczyli krewni Darczyńców,
przedstawiciele Władz Uczelni, Pracownicy naukowi i Studenci.
Program Świadomej Donacji Zwłok
w SUM został wprowadzony w 2003 r.
jako pierwszy w Polsce. Obecnie Uczelnia posiada ponad 2000 potwierdzonych notarialnie aktów od osób, których wolą jest przekazanie po śmierci
ciała.
W ramach uroczystości pochowani zostali:
• Śp. Mieczysław Wasierzyński
• Śp. Krystyna Labus
• Śp. Michał Walińśki
• Śp. Józef Zatryb
• Śp. Bronisława Bednarska
• Śp. Stanisław Woźniak
• Śp. Witold Kwiatkowski
• Śp. Wiktoria Jeleń
• Śp. Anna Mazurek
• Śp. Ernest Ryker
• Śp. Marek Pieniążek
• Śp. Stanisław Foltyn
• Śp. Zbigniew Pękała
• Śp. Zenon Szymański
• Śp. Marian Lipiecki
• Śp. Irena Liszka
• Śp. Zdzisław Świrski
• Śp. Krystyna Dzierzkowska
• Śp. Jacek Starzecki

• Śp. Witold Bogdziewicz
• Śp. Jan Tomczyk
• Śp. Anna Pawłowska
• Śp. Lidia Ziętek
• Śp. Bolesław Rożek
• Śp. Tadeusz Basarabowicz
• Śp. Danuta Woźniak
• Śp. Bogdan Strzelczyk
• Śp. Mieczysław Kaliszewski
• Śp. Mieczysław Juraszek
• Śp. Jan Hanus
• Śp. Lidia Kurzelewska
• Śp. Janina Przepiórka
• Śp. Marek Nowaczek
• Śp. Zygmunt Gastołek
• Śp. Eugenia Dłubak
• Śp. Beata Dziemiańczyk
• Śp. Ryszard Matlęga
• Śp. Henryk Lebek
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