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Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020
4 października 2019 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uroczystość rozpoczął prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki JM Rektor SUM w Katowicach, który w imieniu Senatu Uczelni i swoim własnym powitał przybyłych gości.
W inauguracji wzięli udział:
• śląscy parlamentarzyści: Pan profesor Marian Zembala – Poseł na Sejm i Dyrektor Naczelny
Śląskiego Centrum Chorób Serca; Pani Beata Małecka-Libera a także Senator RP Pan Krystian
Probierz;
• Władze marszałkowskie i Przedstawiciele Miast: Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
Pan Dariusz Starzycki; Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Waldemar Bojarun; Miasta Zabrze – Pan Krzysztof Lewandowski, Miasta Bytom Pan Michał Bieda oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej - Pani Anna Jedynak,
• przedstawiciele instytucji środowiska szkolnictwa wyższego i nauki: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Zbigniew Marciniak
oraz prof. Andrzej Więcek;
• reprezentanci samorządów: Anna Janik Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych; Andrzej Bednarz - Wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz prof. Jarosław Markowski - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
• przedstawiciele otoczenia gospodarczego: Tomasz Zjawiony - Prezes oraz Tadeusz Donocik - Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Wiktor Pawlik Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Andrzej Żylak Konsul Honorowy Republiki Chorwacji i Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego; Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Asseco Poland; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu KAMSOFT S.A.; Iwona Gajdzik-Szot oraz Mariusz Soczyński, Członkowie Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Koks S.A;
• Piotr Nowak - Dyrektor
i Ewa Kabza - Zastępca Dyrektora ŚOW NFZ Narodowego Funduszu Zdrowia,
Prezes ACSiMS oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy
Szpitali Klinicznych i szpitali w których posadowione są jednostki Uczelni.

W Auli A-3 im. prof.
dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego zasiedli także
Biskup pomocniczy i Wikariusz generalny archidiecezji katowickiej – Jego ekscelencja Grzegorz Olszowski; Rektorzy, Prorektorzy oraz Kanclerze Uczelni śląskich; Urszula
Bauer - Śląski Kurator Oświaty; major Mariusz Maury – Zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień; inspektor Piotr Sobiecha z Zakładu Służby kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach; Pani Jolanta Towarek – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby Państwowej Straży Pożarnej; Pani Jolanta Czarniecka-Siwecka - Prezes Zarządu Fundacji Iskierka;
duszpasterz akademicki ksiądz Krzysztof Nowrot, a także dyrektorzy innych instytucji z którymi Uczelnia współpracuje; dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących, reprezentanci Stowarzy-
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szenia Absolwentów naszej Uczelni oraz studenci i pracownicy SUM.
W trakcie uroczystości Inauguracji JM Rektor przywitał Radę Uczelni: Przewodniczącego –
Pana Stanisława Dyląga, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz Pana Janusza Szulika, Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.; Pana Janusza
Olszowskiego, Prezesa Górniczej
Izby
Przemysłowo-Handlowej
w Katowicach oraz Pana Profesora
Zenona Czubę, Profesora Zbigniewa Gąsiora, Profesora Bogusława
Okopienia oraz Przewodniczącą
Samorządu Studenckiego, Panią
Andżelinę Ngo. JM Rektor podkreślił, że liczy na merytoryczną
współpracę na rzecz Uczelni, wierząc, że wiedza i doświadczenie
Rady pozwolą na dalszy efektywny rozwój.
W wystąpieniu JM Rektor nakreślił zmiany, jakie w działalności
Uniwersytetu wprowadza Ustawa
2.0, a co za tym idzie wyzwania,
które czekają SUM. Jednym z nich
jest kształcenie doktorantów
w Szkole Doktorskiej, która będzie aktywizować rozwój przyszłych kadr w dziedzinie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych
oraz nauk o zdrowiu. Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej pełnić będzie Pani prof. Katarzyna Mizia-Stec.
W związku z zakończeniem działalności Rad Wydziałów i zmianie roli Dziekanów JM Rektor złożył dotychczasowym Dziekanom oraz Członkom Rad podziękowania za zaangażowanie w kształtowaniu całej Uczelni, zarówno w charakterze akademickim jak i administracyjnym. Zwracając się do ww. Gremium JM Rektor podkreślił, cyt.: „Autonomia wydziałów
to był przywilej, ale i nie mniejszy obowiązek i wielka odpowiedzialność za kształtowanie zarówno medycznych elit dnia dzisiejszego, jak i przyszłości. Misja, z której wywiązywaliście się
Państwo niezwykle starannie, za co dziękuję w imieniu całej społeczności akademickiej”.
Nie mogło zabraknąć także części wystąpienia skierowanego do studentów.
To kolejna generacja maturzystów, która wkroczyła w progi Uczelni. Pokolenie bardzo wymagające, które nie niemal nie pamięta czasów sprzed ery Internetu, czy wejścia Polski do
Unii Europejskiej. Rektor zapewnił, że Uczelnia kształcąc w zawodach medycznych wykorzystuje postęp techniczny i innowacje: „Tak szpitale kliniczne, jak i nasz Uniwersytet sprostają Waszym oczekiwaniom opartym na cyfrowym świecie. Wyposażyliśmy pracownie komputerowe w Centrach Symulacji Medycznej w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (...). W tym roku akademickim uruchomiliśmy autorskie oprogramowanie odwzorowujące w wirtualnej rzeczywistości salę symulacyjną intensywnej terapii oraz gabinet stomatologiczny. Student mając do dyspozycji pełne, wiernie odwzorowane wyposażenie, może
przejść szereg zaprojektowanych ścieżek scenariuszowych takich jak: badanie pacjenta, podłączenie niezbędnej aparatury, czy monitorowanie czynności życiowych”.
Stresująca część edukacji, jaką jest zdawanie egzaminów, także już przeszło gruntowną
transformację. Uczelnia wprowadziła elektroniczny system egzaminacyjny z zastosowaniem tabletów. Jako pierwsza w Polsce zrezygnowała z przeprowadzenia egzaminacyjnych testów z anatomii przy pomocy długopisu i kartki papieru, wdrażając nowatorską
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aplikację e-szpilki. W minionym roku akademickim w egzaminach z użyciem rozwiązań
elektronicznych wzięło udział blisko 4000 studentów. Wyniki sprawdzają nie egzaminatorzy, ale dedykowane do tego oprogramowanie. O powodzeniu egzaminu, student dowiaduje się teraz błyskawicznie.
Rektor zapewnił Studentów,
że Uczelnia podejmuje liczne
działania w celu stworzenia
optymalnych
warunków
kształcenia, tak w samej
Uczelni jak i w szpitalach klinicznych, gdzie ma miejsce
znaczna część zajęć dydaktycznych. W planach jest
utworzenie Innowacyjnego
Centrum
BadawczoLeczniczego Medycyny Nuklearnej przy Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym im. prof.
Kornela Gibińskiego cyt.:
„W ramach Centrum planowany jest zakup cyklotronu, wyposażenie w najnowocześniejsze aparaty diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej oraz produkcja radiofarmaceutyków. Stworzy to nowe możliwości diagnostyki chorób: onkologicznych, ośrodkowego układu
nerwowego, czy układu dokrewnego. Ośrodek pozwalający na kształcenie studentów kierunku lekarskiego, farmacji, biotechnologii, czy też kierunków technicznych. Centrum będzie stanowiło doskonałą bazę do realizacji zajęć praktycznych w zakresie diagnostyki i terapii izotopowej. Oczywiście w nie mniejszym zakresie umożliwi kształcenie wyspecjalizowanej kadry
medycznej i technicznej już dziś zatrudnionej w systemie ochrony zdrowia”.
Kolejnym ważnym punktem Uroczystości był moment immatrykulacji dokonanej przez
Dziekanów pięciu Wydziałów. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.
W
trakcie
uroczystości
JM Rektor wręczył dyplomy
dyrektorom liceów ogólnokształcących województwa
śląskiego, które mogą pochwalić się najwyższą liczbą
absolwentów przyjętych na
studia SUM w 2018 r. W rankingu uhonorowano następujące szkoły:
• 1 miejsce - III Liceum
Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach,
• 2 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,
• 3 miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie oraz
w następującej kolejności:

3

NEWSLETTER NR
PAŹDZIERNIK

•
•
•
•
•
•
•

48

2019

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie,
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu,
I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach,
IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu,
II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach,
I Licem Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach.

Jak co roku odbyło się także pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim
2018/2019 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpiła prof. Urszula GodulaStuglik.

Wystąpienie JM Rektor zakończył cytatem Herberta G. Wells’a „W przeszłość przenoszą
nas wspomnienia, a w przyszłość – marzenia”. To zdanie zachęca do zadumy nad tym co
było, ale i co jeszcze przed nami. Niech to będzie dla nas Wszystkich pięknym przesłaniem
na kolejne lata.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny „Mitologia grecka a przewlekła niewydolność nerek", który
wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek.
Do Uczelni wpłynęło wiele listów
gratulacyjnych skierowanych do
członków społeczności Uczelni,
z życzeniami pomyślności i sukcesów w nowym Roku Akademickim
2019/2020.
Zachęcamy do obejrzenia relacji
z uroczystości dostępnej pod linkiem
https://www.youtube.com/

watch?v=zshI6JImieM&feature=youtu.be
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Ostatnie posiedzenia Rad Wydziałów
W dniu 19 września br., w auli im. prof. Witolda Zahorskiego Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się ostatnie
posiedzenie Rady Wydziału. Kolejne odbyły
się w dniu 23 września w Wydziale Nauk
o Zdrowiu w Katowicach, 26 września w Wydziale Lekarskim z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, 27 września
w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, a 30 września w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Na każdym z posiedzeń prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Rektor SUM przedstawił w formie prezentacji zwięzłe informacje na temat zmian, które wchodzą w życie
w SUM w związku z Ustawą 2.0.
Poinformował, że od dnia 1 października 2019 r. obowiązuje nowy Statut Uczelni, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania. Dokumenty kształtujące strukturę organizacyjną i precyzujące szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uczelni i jej pracowników.
W Uczelni zachowano strukturę 5 wydziałów, którym statutowo nadano nazwy: Wydział
Nauk Medycznych w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach. JM Rektor przedstawił zadania Wydziałów oraz Dziekana w świetle zmian
wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
a także nowy tryb powoływania kierowników jednostek organizacyjnych.
Następnie prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Prorektor ds. Nauki w krótkiej prezentacji przedstawił zasadnicze uregulowania wprowadzone w SUM dotyczące funkcjonowania Szkoły Doktorskiej. Pierwsza rekrutacja do Szkoły na rok akademicki 2019/2020 była
prowadzona od czerwca do sierpnia 2019 r. W wyniku jej zakończenia przyjęto 84 osoby
(limit miejsc 115). Dla społeczności akademickiej ważne jest to, że wraz z początkiem roku
akademickiego wejdą w życie liczne zmiany dotyczące nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora. Organami do nadawania stopni naukowych (doktora
i doktora habilitowanego) nie są już Rady Wydziałów, ale będą Rada Dziedziny Naukowej
oraz trzy Rady Dyscyplin Naukowych: Rada
Dyscypliny Naukowej dla nauk medycznych,
Rada Dyscypliny Naukowej dla nauk farmaceutycznych oraz Rada Dyscypliny Naukowej
dla nauk o zdrowiu. Uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania tytułu profesora ustawowo przyznano wyłącznie
Radzie Doskonałości Naukowej.
W imieniu całej społeczności akademickiej
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor SUM podziękował dotychczasowym
Władzom Wydziałów oraz Radom Wydziałów za pracę i wkład w rozwój Uczelni.
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Powołanie na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przyjął
dr hab. n. med. Tomasz Francuz z Katedry i Zakładu Biochemii, Prodziekanów - prof.
dr hab. n. med. Aneta Gawlik z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, prof.
dr hab. n. med. Grzegorz Helbig z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz
dr hab. n. med. Maciej Kaźmierski z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca. Od
dnia 1 października 2019 r. osoby te pełnią powierzone im obowiązki.
Ponadto od 1 października 2019 r.
funkcję Dziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach nadal będzie pełnił prof. dr hab. n. med. Jan
Duława, a Prodziekanami pozostają
dr hab. n. med. Grażyna MarkiewiczŁoskot, prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Drosdzol-Cop oraz dr hab.
n. med. Jacek Durmała.
Podczas posiedzenia Rady Wydziału
Nauk Medycznych w Zabrzu powołanie na funkcję Dziekana przyjęła dotychczasowa Prodziekan dr hab.
n. med. Alicja Grzanka, Prodziekanów – dr hab. n. med. Joanna Żywiec
z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii oraz dr hab. n. med. Małgorzata
Skucha-Nowak z Zakładu Propedeutyki Stomatologii.

Zgodnie z powołaniami wręczonymi przez JM Rektora w dniu
27 września podczas posiedzenia
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Bytomiu funkcję Dziekana od
1 października 2019 r. kontynuuje
dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Niedworok, funkcję Prodziekana dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk. Na wniosek Dziekan Wydziału
JM Rektor powołał drugiego Prodziekana w osobie dra hab. n. med.
Sebastiana Grosickiego.
Swoje funkcje kontynuują także dotychczasowa Dziekan Wydziału
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk i Prodziekani:
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dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev i dr hab.
n. med. Robert Wojtyczka.
Podczas posiedzenia ostatniej Rady Wydziału prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
przypomniała o Europejskich Dniach Dziedzictwa, które odbyły się 14 września br.,
a w których po raz pierwszy uczestniczyło
Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu.
Tego dnia odwiedzający mogli bezpłatnie
zwiedzić obiekt, czyli m.in. zrekonstruowaną, powojenną aptekę, salę operacyjną XX
wieku, pomieszczenie, po wejściu do którego można było przenieść się w czasy zabiegów operacyjnych rodem z XVIII w. Zainteresowani mogli również zapoznać się z ziołami z ekologicznych upraw we Włoszech, które zostały sprowadzone do Muzeum i dzięki
temu powstała jedyna w swoim rodzaju zielarnia.
Dla zwiedzających przygotowano stanowiska do pomiarów: tętna, ciśnienia tętniczego
krwi, stężenia glukozy i cholesterolu we krwi oraz warsztaty wykonywania czopków w aptece powojennej i wykłady „Medycyna - ciągły postęp, permanentny rozwój, nieustanne
wyzwania” oraz „Pasja tworzenia… czyli historia powstania Muzeum Medycyny i Farmacji
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska,
która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym kraju to
przede wszystkim edukacja, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich
ziem.

Za zaangażowanie i pomoc w organizacji
tego przedsięwzięcia, a także czynny
udział JM Rektor wręczył podziękowania.
Odebrali je:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Dr hab. n. med. Beata Sarecka-Hujar
Dr hab. n. farm. Jacek Drobnik
Dr n. med. Emilian Kocot
Dr n. med. Marcin Leśniewski
Dr n. med. Wanda Suchecka
Dr n. farm. Aneta Ostróżka-Cieślik
Dr n. farm. Anna Banyś
Dr n. farm. Katarzyna Kowalik
Mgr Małgorzata Stępień
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Mgr Agnieszka Kwiatkowska-Boryś
Mgr Olgierd Batoryna
Mgr Karolina Bochenek
Mgr Anna Wilczak
Mgr Ewa Szczedzina
Mgr Dorota Turska-Czyż
Serdecznie gratulujemy!

Pierwsze posiedzenie Senatu SUM w roku akademickim 2019/2020
16 października 2019 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2019/2020 posiedzenie
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Senatorowie podjęli uchwały dotyczące nadania:
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr. n. med. Markowi Kardasowi;
•

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne dr. n. med. Piotrowi Lewitowiczowi.
•

Członkowie Senatu poparli wniosek o nadanie tytułu
profesora dra hab. n. med. Dorocie Tarnawskiej.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia pozytywnej opinii w przedmiocie zatrudnienia Pani Anny Tilszer na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii.
Senatorowie podjęli także uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach dotyczących powołania Komisji Doktorskich oraz uchwał Rady Wydziału
Lekarskiego w Katowicach dotyczących składu komisji w przewodach doktorskich, a także
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowych Komisji Wyborczych.
Podczas posiedzenia Senatu przyjęto szereg uchwał dydaktycznych w sprawach:
•

przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach do dyscyplin naukowych;

•

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;

•

uchwalenia programu studiów podyplomowych pn. „Neurologopedia kliniczna” od
roku akademickiego 2019/2020;

•

zmiany Uchwały dot. ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki
2019/2020.

Senatorowie podjęli też szereg uchwał organizacyjnych w sprawach:
•

ustalenia szczegółowych kryteriów wyboru kandydatów do Rady Dziedziny Naukowej oraz Rad Dyscyplin Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
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•

zmiany Uchwały dot. wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;

•

zmiany Uchwały dot. utworzenia Centrum Transferu Technologii;

•

przyjęcia sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Studiów, Studentów i Jakości Kształcenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz trzeci w Rankingu
Szanghajskim
Opublikowana została tzw. Lista Szanghajska
2019, czyli ranking najlepszych uczelni na świecie pod względem liczby absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub
Medal Fieldsa, liczby najczęściej cytowanych naukowców wybranych przez Thomson Reuters,
liczby publikacji w czasopismach "Nature" czy
"Science", publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index
- Expanded oraz Social Sciences Citation Index)
oraz wagi osiągnięć w stosunku do wielkości
uczelni.
Do 1000 najlepszych szkół wyższych zakwalifikowano 9 uczelni z Polski, czyli mniej niż
w zeszłym roku (wtedy polskich uczelni było 12). Do pierwszej połowy tegorocznego Academic Ranking of World Universities (ARWU) zakwalifikowały się: Uniwersytet Jagielloński
oraz Uniwersytet Warszawski. W drugiej połowie znalazło się 7 uczelni, w tym tylko dwa
uniwersytety medyczne - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Warszawski Uniwersytet Medyczny.
SUM został także ujęty w opublikowanym nieco wcześniej zestawieniu ShanghaiRanking's
Global Ranking of Academic Subjects 2019 w dziedzinie „medycyna kliniczna”. Oprócz
SUM w rankingu znalazły się także: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Śląski Uniwersytet Medyczny jedenasty wśród polskich uczelni w Światowym Rankingu The Center for World University Rankings (CWUR)
The Center for World University Rankings
(CWUR) publikuje globalne rankingi uniwersyteckie, które mierzą jakość kształcenia i szkolenia studentów, a także prestiż i jakość prowadzonych badań przez pracowników naukowych.
W najnowszym rankingu CWUR na lata 20192020 SUM zajął 11 miejsce w Polsce (spośród 37
sklasyfikowanych polskich uczelni do tego rankingu) oraz 933 miejsce wśród 2000 sklasyfikowanych do tego rankingu uczelni z całego świata. Według informacji z CWUR nasza Uczelnia
znajduje się w ok. 5 % najlepszych uniwersytetów na świecie.
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Ślubowanie Doktorantów 10.10.2019 r.
10 października 2019 r. w Auli im. prof.
dr hab. J. Szaflarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
przy ul. Medyków 18 odbyła się uroczystość Ślubowania Doktorantów, którzy
zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej
SUM. W wyniku rekrutacji przyjęto 84
osoby (limit miejsc 115), w tym 7 z nich
będzie realizowało doktoraty wdrożeniowe.

Zebranych przywitał Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański, który pogratulował Doktorantom przyjęcia do
pierwszej w historii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szkoły Doktorskiej.
Słowo wstępne wygłosiła Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM prof. dr hab. n. med. Katarzyna
Mizia-Stec. Przedstawiła zasadnicze uregulowania dotyczące Szkoły Doktorskiej SUM, która została utworzona Zarządzeniem Rektora SUM Nr 107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
zgodnie z Ustawą 2.0.
Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu mówiła o Regulaminie Szkoły, zasadach
i trybie rekrutacji, programie kształcenia, limitach przyjęć, a także o stypendiach, które należą się wszystkim Doktorantom za wyjątkiem osób wskazanych w Ustawie 2.0.
Po wystąpieniu Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM nastąpiła najważniejsza część uroczystości – ślubowanie Doktorantów. Następnie prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń wygłosił
wykład: „Szkoła Doktorska – początek drogi naukowej (uwagi doświadczonego naukowca)”.
Do Doktorantów zwróciła się również Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Pani
Agnieszka Wiórek, gratulując im przynależności do Szkoły Doktorskiej SUM, a także życząc
sukcesów zawodowych.

SUM wśród uczelni medycznych w Polsce uruchomi najwięcej doktoratów
wdrożeniowych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
został zakwalifikowany do III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia pozyskała ponad 2 mln złotych na realizację
wszystkich 7 doktoratów wdrożeniowych
w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, o które wnioskowała. Środki te
pozwolą dofinansować koszty wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez
doktorantów oraz sfinansować stypendia
doktoranckie dla 7 doktorantów w okresie
odbywania studiów doktoranckich.
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Wykaz realizowanych doktoratów wdrożeniowych:
Dominika Cholewa
Tytuł: Usprawnienie działalności Banku Tkanek Oka
Współpraca z przedsiębiorcą: Okręgowy Szpital Kolejowy Katowice Bank Rogówek
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Marta Czajkowska
Tytuł: Optymalizacja wydruków otrzymywanych z zastosowaniem nowoczesnej technologii DLP przeznaczonych do leczenia układu stomatognatycznego
Współpraca z przedsiębiorcą: SondaSYS
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Jacek Hudecki
Tytuł: „Wykorzystanie narzędzi modelowania matematycznego w obszarze rekonstrukcji
tkanek twarzoczaszki”
Współpraca z przedsiębiorcą: DMT Solutions sp. z o. o. (BlueCrest Inc)
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Ewa Matczyńska
Tytuł: Diagnostyka genetyczna nowej generacji w dystrofiach siatkówki
Współpraca z przedsiębiorcą: Genomed S.A.
Opiekun: dr hab. n. med. Sławomir Teper
Anna Wąsowska
Tytuł: Metody sekwencjonowania nowej generacji w analizie podłoża genetycznego zaniku plamki związanego z wiekiem
Współpraca z przedsiębiorcą: Genomed S.A.
Opiekun: dr hab. n. med. Sławomir Teper
Łukasz Słota
Tytuł: Zastosowanie wieloparametrycznej cytometrii przepływowej do poprawy monitorowania niewielkich populacji komórek ostrej białaczki limfoblastycznej w szpiku kostnym,
krwi obwodowej i płynie mózgowo-rdzeniowym.
Współpraca z przedsiębiorcą: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 SUM im. Stanisława Szyszko w Zabrzu
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Marzena Wysocka
Tytuł: Przygotowanie kropli ocznych zawierających homogenizowaną błonę owodniową
pochodzenia ludzkiego sterylizowaną metodą radiacyjną
Współpraca z przedsiębiorcą: Bank Tkanek i Komórek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Opiekun: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Doktoraty wdrożeniowe, oprócz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uruchomią jeszcze dwa uniwersytety medyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny (6) i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (3).
Doktoraty wdrożeniowe będą realizowane pod okiem pracodawców. Celem tej formuły
jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym
a środowiskiem społeczno-gospodarczym.
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Pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep wątroby i obu płuc
W dniu 15 października 2019 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu odbyła
się konferencja prasowa dotycząca pierwszego w Polsce jednoczesnego przeszczepu wątroby i płuc, którego dokonał wspólnie zespół lekarzy z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu:
•
•

•
•
•

dr hab. n. med. Robert Król, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach,
dr hab. n. med. Marek Ochman z Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii,
Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach, Koordynator Oddziału Transplantacyjnego z Pododdziałem Mukowiscydozy w SCCS w Zabrzu,
dr n. med. Maciej Urlik, kardiochirurg, SCCS w Zabrzu,
dr n. med. Tomasz Stącel, kardiochirurg, SCCS w Zabrzu,
dr n. med. Mirosław Nęcki, specjalista chorób płuc, SCCS w Zabrzu.
Skomplikowany przeszczep lekarze
przeprowadzili 11 września 2019 r.
u 21-letniego mieszkańca województwa śląskiego Rafała Kowalczuka. Mężczyzna od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Choroba
doprowadziła do nieodwracalnego
uszkodzenia płuc oraz ciężkich zaburzeń metabolicznych. Wielonarządowy przeszczep był jedyną
szansą na przeżycie. W trakcie operacji najpierw przeszczepiono wątrobę, później płuca. Trwało to
14 godzin.
Lekarze, podobnie jak 21-latek, mieli obawy co do powodzenia operacji,
ponieważ był to pierwszy w Polsce
jednoczesny przeszczep płuc i wątroby, ale wiedzieli, że nie ma innego sposobu, by ocalić życie.
Rafał Kowalczuk podczas konferencji opowiadał, że przed operacją
czuł się źle – brakowało mu sił, nie
mógł jeść, miał problemy z oddychaniem. Teraz mieszkaniec Śląska
czuje się dobrze, a za kilka dni opuści Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu. Planuje podjąć studia i jest
szczęśliwy, że zaryzykował i zgodził
się na operację, która uratowała mu
życie.

Podczas konferencji obecni byli m.in. dr hab. n. med. Alicja Grzanka, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM, Profesor Marian Zembala, który rozpoczął konferencję
oraz Profesor Lech Cierpka. Obaj Profesorowie wraz ze współpracownikami stali za sukcesem sprzed 17 lat, kiedy 43-letniemu mężczyźnie przeszczepiono jednocześnie serce i ner12
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kę. Podczas konferencji przypomniano również o pierwszej w Polsce pomyślnej jednoczasowej transplantacji płuc i serca, która odbyła się w 2001 r. w Zabrzu.
Wszystkim, którzy stoją za kolejnym sukcesem w historii polskiej transplantologii gratulujemy!

Kolejny wynalazek z udziałem pracowników SUM – opatentowany!
W dniu 05.08.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dokonał rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego pt.:
"Urządzenie do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej" powstałego przy współpracy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Twórcami ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są: prof. dr hab. n. med. Adam
Barczyk, dr n. med. Szymon Skoczyński, dr hab. n. med. Grzegorz Brożek, dr n. med. Jarosław Paluch, dr n med. Ewa Sozańska, dr n. med. Marzena Trzaska-Sobczak.
Urządzenie służy do selektywnego pobierania i przechowywania fazy gazowej, zwłaszcza
oddechowej człowieka. Jest przyłączane do spirety i jednocześnie umożliwia wykonanie
badania spirometrycznego. W uproszczeniu: składa się z dyszy odprowadzającej zapewniającej laminarny przepływ strumienia gazu, łączonej z dyszą w sposób gazoszczelny probówki z otworami ujściowymi. W probówce umieszczony jest silnie porowaty materiał
o właściwościach absorpcyjnych w stosunku do lotnych związków organicznych.
Urządzenie znajdzie zastosowanie przede wszystkim w badaniach lotnych związków organicznych znajdujących się w wydychanym powietrzu. Umożliwi m. in. prowadzenie wczesnej diagnostyki zmian śródmiąższowych w płucach poprzez analizę składu frakcji oskrzelikowo-pęcherzykowej wydychanego powietrza u pacjentów po przebytym ARDS oraz z podejrzeniem przewlekłych chorób śródmiąższowych płuc.

Kolejne implanty Preserflo MicroShunt® wszczepiono pacjentom Kliniki
Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, Kierownik Kliniki Okulistyki Wydziału Nauk
Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wraz z zespołem wszczepiła sześciu pacjentom chorującym na jaskrę, kolejne w Polsce implanty
Preserflo MicroShunt®. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM to drugi ośrodek w kraju,
który tego dokonał.
Wcześniej, bo w lipcu br., pierwsze w Polsce pilotażowe zabiegi wszczepienia czterech implantów wykonał zespół specjalistów pod kierownictwem prof. dra hab. n. med. Edwarda
Wylęgały, Kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach. Na początku października ten sam zespół wszczepił kolejne cztery.
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"Implant jaskrowy wszczepia się od zewnątrz (ab
externo), tym samym nie musimy wykonywać
czynności wewnątrz gałki ocznej. Jest metodą
bezpieczną, ponieważ implant jest wprowadzany
przez mały 0,5 mm tunel śródtwardówkowy" podkreśla prof. Ewa Mrukwa-Kominek.
Wszczepienie implantów jaskrowych Preserflo
jest możliwe w ramach dwóch procedur finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

30-lecie odrodzenia Samorządu Lekarskiego
Śląska Izba Lekarska świętowała 30-lecie odrodzenia Samorządu Lekarskiego w siedzibie
katowickiej NOSPR. 17 maja 1989 r. uchwalono bowiem ustawę o izbach lekarskich i reaktywowano samorząd lekarski. Ustawa zapewniała izbom dużą autonomię i niezależność od
czynników politycznych i administracyjnych.
Wydarzenie zgromadziło ponad 1000
lekarzy i lekarzy dentystów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, Prorektor ds. Nauki, który
w imieniu JM Rektora prof. dra hab.
n. med. Przemysława Jałowieckiego pogratulował jubileuszu i życzył wszelkiej
pomyślności oraz sukcesów na kolejne
lata działalności. Podkreślił również, że
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Śląska Izba Lekarska współpracują
ze sobą na wielu płaszczyznach. Śląskie
Konferencje Medyczno-Prawne, kurs
atestacyjny do specjalizacji w zakresie
Fot. Śląska Izba Lekarska
chorób
wewnętrznych,
projekt
„Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów w aglomeracji śląskiej” zrealizowany
przez Uczelnię, a w który zaangażował się prężnie działający Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku Śląskiej Izby Lekarskiej to przykłady wspólnych działań.
Podczas spotkania wyświetlono film „Odrodzenie” przygotowany na tę uroczystość, a także wręczono odznaczenia państwowe, ministerialne, wojewódzkie i izbowe, które otrzymali również nauczyciele akademiccy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał prof. dr hab. n. med. Jarosław
Markowski z Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM
w Katowicach.
Srebrną odznakę honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego odebrała prof. dr hab.
n. med. Katarzyna Ziora z Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
Odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymał dr hab. n. med. Dariusz
Kajdaniuk z Zakładu Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.
Srebrne odznaczenie izbowe Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico otrzymał dr n. med.
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Krzysztof Siemianowicz z Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach.
Serdecznie gratulujemy!

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Onkologicznej w UCK
SUM
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach otwarto zmodernizowany Oddział Chirurgii Onkologicznej.
W uroczystości z ramienia Uczelni uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski, prof. SUM.
Na ponad 1000 m2 powstał oddział łóżkowy wraz z punktem pielęgniarskim, pokojem
przygotowawczym, gabinetem diagnostyczno-zabiegowym oraz salą nadzoru poznieczuleniowego i salą w standardzie intensywnej opieki medycznej. Oddział skomunikowany jest
bezpośrednio z blokiem operacyjnym. Większa przestrzeń wraz z nowoczesnym wyposażeniem to ogromny komfort dla pacjentów oraz personelu medycznego.
O potrzebie przeprowadzenia tak gruntownej inwestycji mówi dr hab. n. med. Zoran Stojcev – kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej SUM, a zarazem lekarz kierujący Oddziałem
Chirurgii Onkologicznej - W województwie śląskim zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe jest najwyższa w Polsce. Stąd ogromna potrzeba tworzenia ośrodków wyspecjalizowanych w ich leczeniu pozwalających na skrócenie kolejek i szybki dostęp do specjalistycznego leczenia. Dotychczas Oddział Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Katowicach miał ograniczone możliwości w wykonywaniu zabiegów usuwania
nowotworów piersi i tarczycy. Dzięki poczynionej inwestycji możemy mówić o chirurgii onkologicznej w pełnym zakresie pozwalającej na zabiegi również w obrębie jamy brzusznej.
Jak dodaje – Obecnie w naszym ośrodku pacjenci onkologiczni mogą liczyć na kompleksowość leczenia. Ścisła współpraca z innymi Oddziałami: Onkologii, Onkologii Klinicznej, Radioterapii czy Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych pozwala na znaczącą poprawę
wyników leczenia.

W ramach inwestycji wyodrębniono również pomieszczenia na działalność dydaktyczną.
Do dyspozycji studentów oddana zostanie sala wykładowa. - Zmodernizowany Oddział
wraz ze stworzoną częścią dydaktyczną daje również duże możliwości przyszłej kadrze lekarskiej. Studenci mogą w jednym miejscu zdobywać wiedzę teoretyczną i uczestniczyć w rozbudowanych zajęciach praktycznych – podkreśla dr hab. n. med. Zoran Stojcev.
Koszt inwestycji to niemal 10 mln zł. Całość została sfinansowana z funduszy własnych
Szpitala. Prace trwały 8 miesięcy.
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nagrodzony za badania
kliniczne w Rankingu Firm ochrony Zdrowia 2019
W dniach 3-5 września 2019 r. w Krynicy Zdrój odbyło się Forum Ekonomiczne połączone z Forum Ochrony Zdrowia. Jest
to wydarzenie, w trakcie którego kluczowi decydenci, menedżerowie, biznesmeni i eksperci spotykają się, aby tworzyć
przyszłość ochrony zdrowia – w trakcie Forum poruszono
wiele tematów o stanie świadczonych usług medycznych
w Polsce.

Jednym z elementów ww. Kongresu była Gala i uroczyste
wręczenie nagród Rankingu Zdrowia dla najbardziej efektywnych i najszybciej rozwijających się firm ochrony zdrowia. Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach został laureatem Nagrody Forum
Ochrony Zdrowia w kategorii: Badania Kliniczne. Wyróżnienie
zostało przyznane na ręce Dyrektora Szpitala – Pana
dra n. med. Włodzimierza Dziubdzieli.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka SPSK nr 6 SUM „Zakładem Opieki
Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta”
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka SPSK nr 6 SUM
zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta
2018/2019 organizowanym przez Fundację JA-Joy Aim.
Zgłoszony projekt pt.: „Dzieci Niepodległej – obchody 100
–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła
II Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” to 12 tematycznych imprez
(dotyczyły wiary, historii, przyrody, literatury polskiej, filmu, muzyki, teatru, harcerstwa, śpiewania pieśni i hymnu,
wojska polskiego) zrealizowanych na przestrzeni od
16 października do 28 listopada 2018 r., w których udział
wzięło ponad 320 dzieci i około 120 rodziców i opiekunów. Część tych wydarzeń została przygotowana wyłącznie przez GCZD SPSK nr 6 SUM, część we współpracy
z partnerami – ich udział również został doceniony przez
jurorów.
Do konkursu przystąpiło 130 podmiotów leczniczych, a 23 zostały wyróżnione. GCZD
SPSK nr 6 SUM w Katowicach zostało docenione przez Radę Fundacji, jak podkreślono
w liście gratulacyjnym, za wzorową inicjatywę na rzecz poprawy standardów leczenia i pobytu pacjentów. Jurorzy uznali, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, że projekt jest „wyjątkowy,
jedyny i unikalny w swoim rodzaju, integrujący personel, edukujący pacjentów, niosący radość i nadzieję na poprawę zdrowia”.
Serdecznie gratulujemy!
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Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu docenione w konkursie „Budowa
Roku 2018”
Podczas XXIX edycji konkursu „Budowa Roku 2019”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, doceniono inwestycję SUM
w Zabrzu.
Nagrodę II stopnia w kategorii obiekty przebudowane i rewitalizowane zajęła przebudowa
i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym (aktualnie
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” zlokalizowanego w Zabrzu.
W katalogu Konkursu czytamy, że: „Budynek składa się z części frontowej mającej 6 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną, a także budynku oficyny o 3 kondygnacjach nadziemnych. Fundamenty i ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy w części zachodniej (od sąsiadującego budynku) są ceramiczne i żelbetowe. Strop betonowy na dźwigarach stalowych zastosowano
w części wschodniej, a w oficynie – stropy Kleina. Schody wewnętrzne są żelbetowe płytowe. Obiekt został poddany generalnemu remontowi oraz termomodernizacji mającej na
celu przystosowanie do pełnienia funkcji Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sale symulacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy”.
Ostatecznie w Centrum Symulacji Medycznej
w Zabrzu powstały:

1) Sale Symulacji Wysokiej Wierności:
- 1 blok operacyjny
- 2 sale intensywnej terapii
- 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego
- 1 symulator karetki
- 1 sala porodowa
- 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.
2) Sale Symulacji Niskiej Wierności:
- 2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
- 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS
- 1 pracownia nauki umiejętności technicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie realizował wdrażanie
w kraju najlepszych praktyk prozdrowotnych państw członkowskich UE
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał nominację powołującą do realizacji
Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania
w kraju najlepszych praktyk prozdrowotnych państw członkowskich UE, które zostały wybrane przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA). SUM jest jedynym realizatorem tego procesu w Polsce. Tym samym doceniono odpowiedni dorobek naukowy Uczelni, doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w obszarze wskazanym w Programie.
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Wdrażane będą najlepsze rozwiązania dotyczące żywności i produktów spożywczych –
przede wszystkim tych, które zawierają sól,
tłuszcze nasycone, cukier. Na tę chwilę trwają ustalenia w zakresie podziału prac i możliwości zaangażowania się nominowanych
podmiotów w konkretne działania.
Realizatorami Programu są dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz
dr n. o zdrowiu Katarzyna Brukało z Zakładu
Polityki Zdrowotnej ww. Wydziału.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Miasto Bytom podjęli współpracę na rzecz zdrowia Bytomian
Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach prof. Tomasz
Szczepański i Prezydent Bytomia Mariusz
Wołosz podpisali wczoraj porozumienie
o
współpracy
naukowo-badawczej
w zakresie zdrowia publicznego. Na mocy
porozumienia pracownicy naukowi i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM
oraz urzędnicy będą współpracować w zakresie identyfikacji czynników ryzyka zdrowia oraz zmniejszenia zagrożeń środowiskowych dla poprawy stanu zdrowia bytomian.
Miasto uzyska szerokie wsparcie edukacyjne
w przygotowaniu dzieci i młodzieży do rozpoznawania zagrożeń i świadomego zarządzania ryzykiem zdrowotnym.
Choroby przewlekłe uwarunkowane środowiskowo stanowią obecnie jeden z istotniejszych problemów zdrowotnych, co stanowi finansowe obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Dlatego ważna jest profilaktyka polegająca na wyeliminowaniu lub ograniczeniu
czynników ryzyka. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa odpowiednio wykształcona kadra specjalistów będąca wsparciem dla samorządów. W tym celu w 2016 r. w Wydziale
Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM uruchomiono Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce.
Warto zaznaczyć, że w Katedrze Zdrowia Środowiskowego WNOZ powstało już kilkanaście
prac doktorskich, dotyczących identyfikacji środowiskowych zagrożeń zdrowia w woj. śląskim, w tym w Bytomiu. Teraz władze miasta Bytom postanowiły skorzystać
z ogromnej wiedzy pracowników naukowych, do czego dążyła, wraz z Zespołem, zajmująca
się tą tematyką od 45 lat dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał, wieloletni kierownik
Katedry. Wiedza pracowników naukowych dotycząca m.in. stanu zdrowia mieszkańców
w połączeniu z konkretnymi danymi dotyczącymi środowiskowych czynników ryzyka jest
nie do przecenienia.
Efektem współpracy mają być opracowania dotyczące stanu zdrowia bytomian, zarządzania ryzykiem zdrowotnym, zagrożeń środowiskowych w gminie. Miasto Bytom zyska także
zaplecze eksperckie niezbędne przy aplikowaniu o środki na innowacyjne rozwiązania.
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Kierunek Zdrowie Publiczne w drodze po akredytację zagraniczną APHEA
Program nauczania na kierunku zdrowie publiczne,
prowadzonym w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przeszedł pozytywnie procedurę walidacji
przez Agencję APHEA (Agency for Public Health
Education Accreditation) co oznacza, że spełnia międzynarodowe standardy kształcenia na tym kierunku studiów i absolwenci uzyskują wykształcenie nieróżniące się standardem od najlepszych uczeni na
świecie.

Agency for Public Health Education Accreditation jest organem akredytującym kształcenie
na kierunku zdrowie publiczne. Jej istnienie jest efektem współpracy Światowej Organizacji Zdrowia i Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER)
zrzeszającego najlepsze uczelnie kształcące w zakresie zdrowia publicznego z obszaru Europy, a także innych kontynentów.
W 2018 r. SUM zawarł umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w celu sfinansowania przeprowadzenia ww. procedury uzyskiwania zagranicznej akredytacji.
Walidacja programu nauczania jest pierwszym krokiem do uzyskania akredytacji APHEA,
a cały proces powinien się zakończyć do 31 grudnia br.

Certyfikat Akredytacji dla Laboratorium Analitycznego Katedry Zdrowia
Środowiskowego WNOZ w Bytomiu SUM
Polskie Centrum Akredytacji 17 czerwca 2019 r. przyznało
Laboratorium Analitycznemu Katedry Zdrowia Środowiskowego WNOZ w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Certyfikat Akredytacji.
Akredytowana działalność dotyczy badań chemicznych
gleby oraz żywności (warzywa oraz ich przetwory, ryby
i przetwory rybne, owoce morza i ich przetwory). Certyfikat Akredytacyjny jest ważny do 16 czerwca 2023 r.

Konferencja w Bolonii z udziałem Prorektora
ds. Nauki prof. Tomasza Szczepańskiego
Prorektor ds. Nauki, prof. Tomasz Szczepański wziął
udział w konferencji akademickiej w Bolonii zorganizowanej przez Uniwersytet Boloński we współpracy z Obserwatorium Magna Charta, Europejskim Stowarzyszeniem
Uniwersyteckim, Europejskim Związkiem Studentów
z okazji 20. rocznicy podpisania Deklaracji Bolońskiej.
Przypomnijmy, że głównym celem Procesu Bolońskiego jest zbliżenie systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich.
Podczas konferencji, naukowcy, studenci oraz eksperci przedstawili dobre praktyki obecnie realizowanego Procesu Bolońskiego, ale też wskazali nowe kierunki rozwoju, co ma
stanowić cenny wkład w opracowanie programu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) na nadchodzące lata. EHEA obecnie zrzesza 48 krajów o różnych tradycjach

19

NEWSLETTER NR
PAŹDZIERNIK

48

2019

kulturowych, politycznych,
akademickich, które podejmują działania na rzecz
szkolnictwa
wyższego
w oparciu o wspólne wartości (m.in. wolność akademicka, autonomia instytucji).
Przypomnijmy,
że
stworzenie Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego było priorytetem
Deklaracji Bolońskiej podpisanej 19 czerwca 1999 r.
przez ministrów edukacji
z 29 krajów.
Podczas konferencji poruszono kwestie dotyczące silnych wspólnot akademickich budowanych w oparciu o wartości takie jak: wolność, sprawiedliwość, uczciwość; roli szkolnictwa wyższego w kontekście zrównoważonego rozwoju; edukacji ukierunkowanej na studenta; społecznego znaczenia szkolnictwa wyższego; kompetencji i umiejętności na rynku
pracy.
Z kolei Ministerialna Konferencja EHEA odbędzie się w czerwcu przyszłego roku w Rzymie.

Prof. Tomasz Szczepański powołany do Zespołu do spraw Narodowej
Strategii Onkologicznej
Prof. Tomasz Szczepański - Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Nauk
Medycznych w Zabrzu SUM,
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej – został powołany do Ministerialnego Zespołu
do spraw Narodowej Strategii
Onkologicznej.
W maju br. Prezydent RP Andrzej Duda w obecności Ministra
zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej,
zakładającą przyjęcie strategicznego dokumentu, który ma doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, nowotwory złośliwe są drugą przyczyną
zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego 100 tys. pacjentów umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika
przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15-20
lat liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie dwukrotnie. I właśnie Narodowa Strategia
Onkologiczna ma zmienić te niepokojące trendy. Została zaplanowana jako program wieloletni na lata 2020-2030.
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Jej główne cele to:
•
•
•
•
•
•
•

obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną,
promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej
i propagowanie zdrowego stylu życia;
poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół
chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;
zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej
w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii;
rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii;
rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy powołania do Zespołu!

Doktor Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. Władysław Nasiłowski Laureatem Nagrody AD 2019 ,,Lux ex Silesia”
13 października 2019 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego, Profesor Władysław Nasiłowski, wybitny lekarz, nestor śląskiej medycyny i jedna z najwybitniejszych postaci polskiej medycyny sądowej, odebrał nagrodę Lux ex Silesia (Światło ze Śląska). W uroczystości uczestniczyli prof.
dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM.
Nagrodę Lux ex Silesia przyznaje się
osobom ukazującym w swej działalności naukowej lub artystycznej wartości moralne i wnoszące trwały
wkład w kulturę Górnego Śląska.
Urodzony w 1925 r. Władysław Nasiłowski jest anatomopatologiem, wybitnym specjalistą anatomii patologicznej i medycyny sądowej, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy,
a także i prawników, dla których prowadził wykłady. W środowisku lekarskim jest też niekwestionowanym
autorytetem oraz wzorem etycznym. Jest współautorem publikacji,
Fot. K. Gawor
wydanej w 1999 r. przez Śląską Akademię Medyczną, „Zarys rozwoju patomorfologii w regionie działania Śląskiej Akademii
Medycznej”.
Profesor Władysław Nasiłowski w czasach stanu wojennego był autorem wielu ekspertyz.
Wydawał opinie między innymi związane z pacyfikacją kopalni Wujek czy w związku ze
śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Przygotował także szereg ekspertyz dla celów beatyfikacyjnych.
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Był przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach oraz jednym ze
współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej.
W latach 50. w Śląskiej Akademii Medycznej prowadził zajęcia dydaktyczne z patomorfologii i medycyny sądowej, wykładał też etykę lekarską. W latach 80. był Dziekanem Wydziału
Lekarskiego w Katowicach. W 2011 roku, uchwałą Senatu SUM, nadano prof. dr. hab.
n. med. Władysławowi Nasiłowskiemu, emerytowanemu pracownikowi naukowemu SUM,
tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Laudację wygłosił Profesor Grzegorz Opala, który jako Przewodniczący Stowarzyszenia ,,Solidarność i Pamięć” wspólnie z KZ NSZZ Solidarność SUM był wnioskodawcą wyróżnienia dla Profesora Władysława Nasiłowskiego.
Serdecznie gratulujemy!

Pani dr n. med. Anna Bubiłek-Bogacz zwycięzcą w konkursie „Lider
e-zdrowia 2019”
Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Zdrowia
oraz Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia zorganizowało konkurs „Lider
e-zdrowia 2019”, który miał na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji
systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

Laureatką konkursu w kategorii indywidulanej
lekarz dentysta została Pani dr n. med. Anna
Bubiłek- Bogacz z Zakłady Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
a jednocześnie pracownik Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
Sp. z o.o. w Bytomiu.
W tej samej kategorii została wyróżniona Pani
dr n. med. Joanna Śmieszek-Wilczewska z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej a także pracownicy Akademickiego Centrum Stomatologii
i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu: Pani dr n. med. Jadwiga Waśkowska oraz
dr n. med. Rafał Koszowski.
Gratulujemy!

Wyróżnienie im. św. Kamila dla Profesora Zbigniewa Kalarusa
Profesor Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, jest jednym z tegorocznych laureatów wyróżnień im. św. Kamila.
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Przypomnijmy, że św. Kamil, opiekun
chorych, szpitali i personelu medycznego, jest również od 1996 r. oficjalnie patronem Zabrza. Stąd też decyzja, aby wręczać nagrody jego imienia osobom i instytucjom, które zasłużyły się właśnie w niesieniu pomocy, a zarazem pracują na rzecz
miasta i są zaangażowane w działalność na rzecz jego mieszkańców.
Jak czytamy na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Zabrzu – „Prof.
Zbigniew Kalarus to znakomity kardiolog. W latach 2013–2015 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat wspiera akcje prozdrowotne organizowane przez Fundację
Śląskiego Centrum Chorób Serca i udziela konsultacji kardiologicznych ich uczestnikom.
Poza godzinami pracy konsultuje również mieszkańców Zabrza. Zawsze chętny do udzielania pomocy jest otwarty na podejmowane w mieście inicjatywy”.
Serdecznie gratulujemy!

Grant dla Profesora Krzysztofa Solarza
Starania Prof. dr hab. n. biol. Krzyszofa Solarza o uzyskanie indywidualnego grantu w konkursie SYNTHESYS
w ramach Programu Grantów Komisji Europejskiej HORIZON 2020 zakończyły się sukcesem – aplikacja o numerze referencyjnym BE-TAF-180 nt. „Domestic mites
(Astigmatina: Pyroglyphidae, Acaroidea, Glycyphagoidea) and other Astigmatina as forensic indicators" została oceniona pozytywnie.
Realizacja grantu wiąże się z wyjazdem Profesora Krzysztofa Solarza do Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli, w okresie od 20 do 24 kwietnia 2020
roku, w celu wyselekcjonowania i wypożyczenia materiału badawczego z kolekcji parazytologicznej (entomologicznej i akarologicznej) Muzeum Królewskiego Belgijskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych w Brukseli (Royal Belgian Institute of Natural Sciences). Grant
dotyczy możliwości wykorzystania roztoczy alergennych (kurzowych, przechowalnianych,
szkodników żywności) i roztoczy foretycznych z kohorty Astigmatina w medycynie sądowej (sprawy dotyczące jakości produktu, jakości żywności, ekspozycji na roztocze alergenne w miejscu pracy oraz analizy kryminalistyczne). Opiekunem (tzw. Host) ze strony SYNTHESYS jest dr Wouter Dekoninck - kurator Kolekcji Entomologicznej (w tym akarologicznej) Muzeum w Brukseli.
SYNTHESYS (Synthesis of Systematic Resources) jest to program ramowy Unii Europejskiej
i Komisji Europejskiej, w którym uczestniczą największe i najbardziej prestiżowe europejskie muzea historii naturalnej, ogrody botaniczne i jednostki naukowe związane z badaniami taksonomicznymi. Działania i projekty Konsorcjum SYNTHESYS koordynowane są przez
Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Obecny program SYNTHESYS+ ufundowany został przez Komisję Europejską i jest częścią programu grantów HORIZON 2020. Został
przewidziany na okres od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2023 roku. Obejmuje możliwość
aplikowania o badania kolekcji w 115 muzeach europejskich z 21 krajów, obejmujących
około 390 milionów okazów, w tym 4 049 800 okazów kolekcji typowych. Preferowane są
projekty innowacyjne dotyczące badań środowiskowych, zmian klimatycznych, ochrony
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żywności i zdrowia oraz bioekonomii. SYNTHESYS+ oferuje ogółem pokrycie kosztów 7000
dni pobytu w instytucjach muzealnych. Podstawowym celem SYNTHESYS jest stworzenie
ponadnarodowej „wirtualnej” instytucji-muzeum i udostępnienie zgromadzonych i opisanych zasobów badaczom z całego kontynentu.

Premier Mateusz Morawiecki i Minister Marek Zagórski odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu
W piątek 2 sierpnia Premier Mateusz Morawiecki i Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski odwiedzili Centrum
Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, w którym kształcą się
studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz ratownictwa medycznego. Gości przywitali Prorektor ds. Klinicznych dr hab.
n. med. Damian Czyżewski oraz zastępca kierownika CSM w Zabrzu
Kamil Barglik, który następnie zaprezentował sale Centrum.
Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu znajduje się na Mapie Inwestycji, która została zaprezentowana podczas briefingu
prasowego. W czasie spotkania z dziennikarzami Premier Morawiecki podkreślił, że lekarze, studenci medycyny uważają symulację medyczną za najnowocześniejszy sposób
kształcenia. I rzeczywiście, symulacja medyczna w CSM w Zabrzu to nie tylko symulatory,
ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie
partnerskiej z Asseco Poland SA, SUM jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w CSM
pracownię do nauki kompleksowej
obsługi informatycznego systemu
szpitalnego. Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu obsługi narzędzi
informatycznych, z jakimi przyjdzie
im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach. Co więcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wyposażając Centrum w odpowiedni
sprzęt i oprogramowanie, umożliwił
prowadzenie zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem wirtualnej oraz
rozszerzonej rzeczywistości.
Koszt budowy i wyposażenia Centrum to 35.275.814,00 zł. Część prac
budowlano–instalacyjnych oraz zakup wyposażenia na łączną kwotę 16.921.282,00 zł pokryły środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
„Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, prace projektowe, przygotowawcze oraz część prac
budowlano–instalacyjnych oraz zakup części wyposażenia na łączną kwotę 6.121.050,00 zł
sfinansowane zostały ze środków własnych SUM. Ponadto Uczelnia pozyskała również dodatkowe środki finansowe z następujących źródeł (10.727.490,00 zł - dotacja Ministerstwa
Zdrowia, 1.005.992,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 500.000,00 zł – dotacja Urzędu Miasta Zabrze).
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Odwiedziny w GCM SUM w Katowicach
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc, Poseł
na Sejm RP Jarosław Kaczyński
i Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski 6 lipca odwiedzili górników hospitalizowanych w Górnośląskim Centrum
Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Przypomnijmy, że 1 lipca br.
w kopalni węgla kamiennego Murcki-Staszic doszło do wstrząsu, w wyniku którego trzech
górników zginęło, a sześciu zostało rannych. Trzech z nich zostało przewiezionych na Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii oraz Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GCM SUM w Katowicach.

Pierwsze Targi Pracy
W dniu 11 października br. na terenie kampusu akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 odbyły się pierwsze Targi Pracy zorganizowane przez Dział Karier Studenckich i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z myślą o studentach Uczelni. Targi
otworzyła Prorektor ds. Rozwoju
i Promocji Uczelni prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
Odwiedzający mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami na temat możliwości rozwoju zawodowego, podjęcia zatrudnienia, praktyk, stażu. Osoby zainteresowane
otwarciem własnej działalności gospodarczej mogli odwiedzić stoiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy i dowiedzieć się jakie są składki ubezpieczeń, wymagania sanitarne dotyczące uruchomienia gabinetu medycznego, a także możliwości otrzymania dotacji lub wsparcia finansowego.
Studenci mogli porozmawiać również z przedstawicielami następujących podmiotów:
•
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach;
•
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
•
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK Nr 6 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
•
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
•
Beta Med oraz Unii Brackiej;
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ALAB Laboratoria oraz Śląskich Laboratoriów Analitycznych;
Medicover oraz Apteki Blisko Ciebie, Ziko Apteki, Dr Max;
Polpharma;
PZU Zdrowie.

W trakcie tragów studenci uczestniczyli w specjalnie przygotowanych wykładach:
„Holistyczna opieka nad pacjentem niskorosłym”, „Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej”, „Mikrochirurgia w medycynie XXI wieku –
okulistyka”, „Trudny Pacjent, czy trudna sytuacja? Jak uniknąć konfliktu w aptece?”,
„E-usługi w ZUS”, „Dokumenty wymagane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przed uruchomieniem działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”,
„Zawód farmaceuty. Wyobrażenia a rzeczywistość”.

Spotkanie w Winnicy
W Imielinie, w ramach promocji studiów podyplomowych Enologia, prowadzonych przez
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach we współpracy z Winnicą Patria, 6 września
br., odbyło się „Spotkanie w Winnicy”.

Przybyłych przywitał gospodarz Jacek Penczek oraz prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM. Goście zwiedzili
Winnicę, o której opowiedział jej właściciel. Z kolei lek. Jacek Zimoch, doktorant SUM,
podczas wykładu przedstawił właściwości wina.
Goście otrzymali materiały promocyjne informujące o przebiegu studiów: „Słuchacze studiów podyplomowych Enologia zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na
zrozumienie problemów technologii produkcji wina, klasyfikacji, normowania jakości, oceny mikrobiologicznej, chemicznej, sensorycznej oraz instrumentalnej. Zapoznają się również z problemami upraw winorośli, typologią i regionami winiarskimi oraz obowiązujący-
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mi regulacjami prawnymi z zakresu enologii i sytemu prawa winiarskiego, a także z różnymi aspektami sommelierstwa. Będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych
z uwzględnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wyjazdów terenowych.
Zajęcia będą prowadzili znakomici nauczyciele akademiccy i praktycy z branży winiarskiej,
m.in. historię wina będzie wykładał prof. Jan Malicki, Rektor Akademii Wina w Promnicach,
o uprawie winorośli będzie mówił prof. Jerzy Lisek z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, o winie i zdrowiu lek. Jacek Zimoch z III Kliniki Kardiologii SUM, podstawy sommelierstwa będzie wykładała Monika Bielka-Vescovi, założycielka Szkoły Sommelierów w Krakowie, a właściciel Winnicy Jacek Penczek opowie o produkcji wina, uprawie winorośli.”

Poznawali tajemnicę ciemności
Jest takie miejsce w Katowicach, gdzie po
zamknięciu drzwi zapada ciemność. Wtedy
nie ma znaczenia czy człowiek widzi czy
utracił wzrok.
Najpierw 28 sierpnia, a następnie 19 września Mieszkańcy Katowic mogli doświadczyć tajemnicy ciemności i posłuchać wykładów dotyczących savoir-vivre wobec osób
niewidomych, a także dotyczących zdrowia
wygłoszonych przez prof. dr hab. n med.
Violettę
Skrzypulec-Plintę,
Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
- Nie ma barier. One są tylko w naszej głowie. Chcemy uświadamiać, że jesteśmy równi. Dziś gabinety lekarskie są dostosowane
do osób z niepełnosprawnościami. Trzeba
tylko chcieć postawić na profilaktykę, dbać
o swoje zdrowie. To dotyczy każdego z nas.
Zapraszam, bo to będzie niecodzienne doświadczenie – mówiła prof. dr hab. n med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Spotkanie zostało zorganizowane dla mieszkańców Katowic w kawiarni społecznej Ważne
Miejsce przy ul. Mikołowskiej 44 w Katowicach w ramach projektu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach „Od przedszkola do seniora” współfinansowanego przez Miasto Katowice.

Uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna WNMZ w Zabrzu
W dniu 6 września br. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego. W trakcie uroczystości wręczono
6 dyplomów doktora habilitowanego i 38 dyplomów doktora, przyznanych Uchwałą Rady
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu w 2018 r.
Uroczystość poprowadził dotychczasowy Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - prof. dr hab. n med. Maciej Misiołek. Dyplomy doktora
habilitowanego wręczał Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - prof.
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Dyplomy doktora były wręczane przez promotorów

27

NEWSLETTER NR
PAŹDZIERNIK

48

2019

i dotychczasowych Prodziekanów
Wydziału – dr hab. n. med. Alicję
Grzankę oraz prof. dra hab. n. med.
Jacka Kasperskiego. Dodatkowo
Dziekan Wydziału wręczył doktorantom 12 listów gratulacyjnych za wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
W imieniu habilitantów głos zabrał
dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak. W imieniu doktorów głos zabrała dr n. med. Natalia Pasierb.

W uroczystości udział wzięli także
Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze
– Pan Krzysztof Lewandowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze – Pani Czesława Winecka, oraz Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, promotorzy, członkowie rodzin oraz bliscy nowo mianowanych doktorów
habilitowanych i doktorów.

Uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna WNOZ w Bytomiu
30 września br. na terenie kampusu akademickiego w Zabrzu Rokitnicy odbyła się
uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu.
W uroczystości uczestniczyli: Prorektor
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, prof.
dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
Władze Wydziału: Dziekan dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska-Niedworok, Prodziekani: dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk
oraz dr hab. n. med. Sebastian Grosicki,
Promotorzy, Pracownicy Wydziału, Rodzina i Przyjaciele Promowanych.
Promocję habilitacyjną otrzymały 2 osoby, doktorską 45 osób. Cztery rozprawy doktorskie
zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali listy gratulacyjne. Wręczono je:

• Patrycji Kłósek za rozprawę „Efektywność procesu redukcji masy ciała z wykorzystaniem technik motywacyjnych” (promotor: dr hab. n. med. Sebastian Grosicki),
• Kamili Mazgaj-Krzak za rozprawę „Wiedza i stosowanie zasad profilaktyki chorób przewlekłych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej” (promotor: prof. dr hab.
n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska),
• Justynie Nowak za rozprawę „Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia” (promotor: prof. dr hab.
n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska),
• Katarzynie Wilemskiej – Kucharzewskiej za rozprawę: „Wpływ opatrunku z miodu manuka na proces gojenia przewlekłych owrzodzeń żylnych podudzi” (promotor: dr hab.
n. med. Teresa Kokot).

28

NEWSLETTER NR
PAŹDZIERNIK

48

2019

Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, skierowała do Promowanych słowa gratulacji,
jak również podkreśliła, że wsparcie rodziny, najbliższych ma ogromne znaczenie w osiąganiu sukcesu zawodowego. Pani Profesor Violetta Skrzypulec-Plinta życzyła Promowanym
powodzenia na dalszej drodze ich kariery.

Uroczyste Dyplomatorium WNMZ w Zabrzu
W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, pod koniec września, odbyło się Dyplomatorium dla 333
absolwentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
w tym: 217 kierunku lekarskiego, 105 kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego
w języku polskim, 11 kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim.

W uroczystości uczestniczyli Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, prof.
SUM, Władze Wydziału, najbliżsi i przyjaciele absolwentów, a także goście m.in. Prezydent
Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik i Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz.
Oprócz dyplomów ukończenia studiów, 3 najlepszym absolwentom roku akademickiego
2018/2019 wręczono nagrody.
Uczestniczący w wydarzeniu wysłuchali wykładów przygotowanych przez prof. dra hab.
n. med. Krzysztofa Strojka „Cukrzyca niejedno ma imię” oraz dra n. med. Patryka Kownackiego „Wykorzystanie dynamicznej nawigacji w implantoprotetyce”. Uroczystość uświetnił
występ chóru SUM kierowanego przez Katarzynę Zielińską, absolwentkę kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Absolwenci oraz goście wysłuchali utworów „Raindrops” oraz „It’s time to go”.

Inauguracja
roku
akademickiego
2019/2020 Uniwersytetu Pierwszego
Wieku
12 października w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Pierwszego
Wieku, który działa przy ww. Wydziale.
Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
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SUM otworzyła uroczystość, podczas której 23 osoby zostały przyjęte w poczet studentów
Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Po uroczystym pasowaniu odbył się wykład inauguracyjny pt.: „Co zrobić żeby mieć zdrowe serce?", który wygłosiła Pani Prodziekan dr hab.
n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot.
Studentom serdecznie gratulujemy!

Uniwersytety Trzeciego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach rozpoczynają działalność
9 października 2019 r. w Zabrzu odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego przy
Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Dla zainteresowanych prof.
dr hab. n. med. Zenon Czuba z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych
w Zabrzu przygotował wykład
„Układ odpornościowy”, a prof.
dr hab. n. med. Jerzy Jarząb z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Nauk Medycznych
w Zabrzu „Diagnostyka alergologiczna w praktyce klinicznej”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu.
Rok Akademicki 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowano 23 października 2019 r.
Dzień później tj. 10 października 2019 r. odbył się Dzień Otwarty połączony z Inauguracją
Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Seniorów przywitał Kierownik UTW
prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, który przybyłych gości zaprosił
na wykłady „Radości w starości”
prof. dr hab. n. med. Jadwigi JośkoOchojskiej z Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Nauk Medycznych
w Zabrzu oraz „Jak starzeć się pomyślnie – aktywny senior we współczesnym świecie” przygotowany
przez dr hab. n. o zdrowiu Annę
Brzęk, dr n. o kult. fiz. Andrzeja Knapika, mgr Ewelinę Grabską z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach. Seniorzy
zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach – Ligocie.
Podczas uroczystości obecne były Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz
Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. med. Stanisław
Boryczka.
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15 października 2019 r. odbyła się
Inauguracja Roku Akademickiego
2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego przy Wydziale
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Uroczystość rozpoczęła Kierownik UTW dr hab. n. med. Katarzyna
Pawłowska-Góral. Po uroczystej immatrykulacji wykład inauguracyjny
pt.: „Meandry sukcesu” wygłosiła
dr hab. n. med. Ewa Podwińska z Katedry Anestezjologii, Intensywnej
Terapii i Medycyny Ratunkowej - Zakładu Badania i Leczenia Bólu Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. W uroczystości uczestniczyły Władze Wydziału, goście
m.in. dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach od kilku lat prowadzi Uniwersytety dedykowane seniorom, którzy z zainteresowaniem biorą udział we wszelkich formach oferowanej
aktywności. Do każdego z Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczęszcza około 100 słuchaczy.
Warto podkreślić, że najstarszy słuchacz UTW działającego przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ma 96 lat.

Sukces Stowarzyszenia Młodych Biotechnologów SUM
Stowarzyszenie Młodych Biotechnologów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zostało oficjalnie
przyjęte do Young European Biotech
Network czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej biotechnologów
z terenu całej Europy.
Jak informuje Paulina Kamińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Młodych
Biotechnologów – zarząd organizacji
był pod wielkim wrażeniem działalności Stowarzyszenia. To duży sukces
zwłaszcza, że Stowarzyszenie działa
rok. W tym czasie studenci m.in. organizowali
konferencje,
warsztaty.
Uczestniczyli
w
Ogólnopolskich
Dniach Biotechnologii we Wrocławiu. Zorganizowali Konkurs Wiedzy Biotechnologicznej
dla uczniów szkół średnich, spotkania z cyklu „Biotechnolog w pracy – co po studiach?”.
Współpraca z Young European Biotech Network umożliwi członkom Stowarzyszenia
uczestnictwo w wielu wydarzeniach niezmiernie ważnych dla świata biotechnologii. Będzie to również okazja do nawiązania znajomości z naukowcami z terenu całej Europy.
Gratulujemy!
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AZS SUM wyróżniony w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw
Śląska 2018/2019
W dniu 16 października br. w katowickim Kinoteatrze
Rialto już po raz dziesiąty odbyła się Gala Śląskiego
Sportu Akademickiego. Uroczystość ta była okazją do
sportowego podsumowania minionego roku akademickiego.
Podczas uroczystości wyróżniono najlepsze uczelnie,
które w ubiegłym roku akademickim zdobyły największą liczbę punktów w Akademickich Mistrzostwach Śląska 2018/2019. Dyplom dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska 2018/2019 odebrał Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Zawodnicy Uczelni w ubiegłym roku akademickim aż 35 razy startowali w zawodach, zdobywając
w sumie 495 punktów. W trakcie Gali uhonorowano także najlepszych zawodników oraz
wyróżniających się działaczy AZS.
Tegoroczna Gala Śląskiego Sportu Akademickiego zainaugurowała sportowy rok akademicki 2019/2020 oraz rozpoczęła obchody 75-lecia działalności AZS Katowice.

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki
W ramach Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, który odbył się
w dniach 21-27 października 2019 r.,
Biblioteka SUM przeprowadziła szkolenia pt. „Otwarte dane badawcze
i programy publikowania otwartego
– kolejny krok do powszechnego dostępu do wiedzy”.
Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy naukowców w zakresie Open Access i Open Science, zarządzania danymi badawczymi i ich otwierania
oraz zaprezentowanie programów pozwalających na bezpłatną publikację artykułów
w czasopismach naukowych na zasadach OA.
Open Access to Open Science

Na otwartą naukę składają się: otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane badawcze, otwarte metody i protokoły badawcze, otwarte oprogramowanie, otwarte notatniki laboratoryjne, otwarte recenzje, otwarte zasoby edukacyjne.
Publikacje i badania realizowane w SUM są finansowane ze środków publicznych i powinny
być publicznie dostępne. Dzięki otwartemu dostępowi, publikacje mogą być dostępne
w Internecie bez żadnych opłat, bez barier technicznych, w pełni i zgodnie z obowiązującym prawem. Większa dostępność publikacji naukowych podnosi prestiż i liczbę cytowań.
Otwarte dane badawcze (Open Research Data) pozwalają naukowcom powtórzyć badania,
zweryfikować, dowieść, że dane są prawdziwe. Informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie dostępna, co pozwala uniknąć duplikacji badań.
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Plan zarządzania otwartymi danymi badawczymi (Data Management Plan – DMP) określa
w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane podczas projektu badawczego, jak i po
jego zakończeniu.
Instytucje i programy finansujące badania naukowe wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 2020).
Informacje co powinien zawierać DMP, kwestie z tym związane, odnośniki do narzędzi służących tworzeniu planów zarządzania danymi, z przykładami takich planów, w serwisie:
biblioteka.sum.edu.pl [na pasku górnym: OPEN ACCESS OA]
Springer Open Choice & otwarty Elsevier

Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego narodowy program publikacji naukowych umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich
bezpłatne publikowanie na zasadzie Open Access w czasopismach dwóch wiodących wydawców.
Springer Open Choice zapewnia bezpłatne publikowanie artykułów naukowych w otwartym dostępie na licencji CC BY (uznanie autorstwa) w hybrydowych czasopismach wydawnictwa Springer. Program działa w Polsce od 2010 roku, a w roku 2019 lista obejmuje blisko 2000 tytułów czasopism. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access
z zakresu nauk biomedycznych.
W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 roku działa pilotażowy
program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.
Informacje o narodowym programie publikacji naukowych, kwestie z tym związane, można
znaleźć w serwisie: biblioteka.sum.edu.pl [na pasku: OPEN ACCESS OA > kolumna po lewej
stronie: PROGRAMY PUBLIKOWANIA OTWARTEGO]

Konkurs dla studentów pielęgniarstwa Queen Silvia Nursing Award
22 października w godzinach w Auli A3 im. prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18 odbyło się spotkanie dotyczące

trwającej IV edycji Queen Silvia Nursing Award. Spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizatora konkursu zostało zaplanowane z myślą o studentach pielęgniarstwa, dla
których jest on skierowany.
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Uczestnicy mają za zadanie zgłoszenie innowacyjnego pomysłu na rozwój opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję, a także dotyczącego rozwoju opieki pielęgniarskiej nad pacjentami dorosłymi, z uwzględnieniem usprawnienia pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.
Laureat z rąk Królowej Szwecji Sylwii otrzyma stypendium w wysokości 25 000 zł. Nagroda
została ustanowiona w 2013 r. przez organizację Swedish Care International jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości. Stypendium jest przyznawane co roku i obecnie
ubiegać się o nie mogą kandydaci ze Szwecji, Finlandii, Polski oraz Niemiec. Zwycięzca odbędzie też staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego zdobędzie praktyczną wiedzę
z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.
W edycji QSNA 2018 przyznano dwa dodatkowe wyróżnienia i nagrody: pierwsze wyróżnienie od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz nagrodę w postaci tabletu, drugie
wyróżnienie od firmy Essity i nagrodę w postaci 5000 zł. W edycji QSNA 2019 organizator
również przewiduje dodatkowe wyróżnienia. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej konkursu.
Na
zgłoszenia
organizatorzy
konkursu
czekają
do
10
listopada
2019
https://campaign.queensilvianursingaward.pl/ Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: https://www.queensilvianursingaward.pl/

Odeszli
19 lipca 2019 r. w parafii św. Józefa w Zabrzu odbył się pogrzeb śp. prof. dra hab.
n. med. Jerzego Sikory. W uroczystościach
pogrzebowych uczestniczyli najbliżsi, przyjaciele, znajomi Profesora, ale również społeczność akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Władze
Uczelni, współpracownicy, studenci.
W imieniu całej społeczności akademickiej
słowa pożegnania wygłosiła Prorektor ds.
Promocji i Rozwoju Uczelni, prof. Violetta
Skrzypulec-Plinta: „Żegnamy specjalistę,
szlachetnego i prawego człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników
i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym” – mówiła Prorektor.
Głos zabrali również najbliżsi Profesora oraz
Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent miasta Zabrze, prof. Jan Duława – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
dr n. med. Mariusz Wójtowicz – Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu, prof.
Mariusz Zimmer, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Perinatologii, prof. Ryszard Poręba – wieloletni współpracownik
i przyjaciel Profesora.
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Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora zmarł 12 lipca 2019 r. Był zaangażowany w rozwój nauki
i ginekologii polskiej. Pełnił funkcję kierownika Katedr i Klinik Perinatologii i Ginekologii
Onkologicznej oraz Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka w Zabrzu. Członek wielu towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, wybitny dydaktyk i naukowiec, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „50 lat Oddziału Śląskiego Towarzystwa Ginekologicznego”.
W lipcu br. odszedł również prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Farmaceutycznego, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
w latach 1972-1980, Prorektor ds. Rozwoju Uczelni w latach 1982-1989.
W sierpniu br. zmarł prof. dr hab. n. med. Adam Szkodny, emerytowany Kierownik I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
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