NR 49/GRUDZIEŃ 2019

1

NEWSLETTER NR
GRUDZIEŃ

49

2019

Wręczenie powołań do Rady Dziedziny Naukowej i Rad Dyscyplin Naukowych
11 grudnia br., w sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zostały wręczone
akty powołania na funkcje Przewodniczących Rady Dziedziny Naukowej i trzech Rad Dyscyplin Naukowych oraz ich Zastępców. Z rąk
JM Rektora prof. dra hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego otrzymali je:

Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego

Rady

Dziedziny

Naukowej:
•

prof. dr hab. n. med. Maria

Szczepańska – Zastępca Przewodniczącego,
•

prof. dr hab. n. med. Małgo-

rzata Muc-Wierzgoń – Zastępca
Przewodniczącego.
Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:
•

prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk – Zastępca Przewodniczącego,

•

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko – Zastępca Przewodniczącego,

Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych:
•

prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk – Przewodnicząca,

Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu:
•

prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń– Przewodnicząca,

•

dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk – Zastępca Przewodniczącej,

•

dr hab. nauk o zdrowiu Grzegorz Dziubanek – Zastępca Przewodniczącej.

Osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, akty powołania zostały wręczone podczas posiedzenia Senatu w dniu 18 grudnia br. Odebrali je:
•

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Przewodniczący Rady Dziedziny Naukowej,

•

prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych,

•

prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik, Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk
Medycznych,

•

dr hab. n med. Paweł Olczyk, Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą 2.0 organami do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nie są już Rady Wydziałów, ale Rada Dziedziny Naukowej oraz trzy Rady Dyscyplin Naukowych: Nauk Medycznych, Nauk Farmaceutycznych oraz Nauk o Zdrowiu.
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Na stronie głównej SUM utworzono element graficzny, po wybraniu którego można zapoznać się
z kryteriami wyboru do Rad, ich pełnymi składami i zadaniami: https://nauka.sum.edu.pl/radadziedziny-naukowej-i-dyscypliny-naukowe/.
Kadencja Rady Dziedziny Naukowej i trzech Rad Dyscyplin Naukowych potrwa do dnia 14 listopada
2020 r.

Odbyły się pierwsze posiedzenia Rady Dziedziny Naukowej i Rad Dyscyplin Naukowych SUM
W dniach 16 i 17 grudnia br. odbyły
się

pierwsze

posiedzenia

Rady

Dziedziny Naukowej i Rad Dyscyplin Naukowych SUM.
Na wstępie JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki przywitał Członków poszczególnych Rad, gratulując powołania
do tak zaszczytnego, a zarazem
istotnego dla działalności Uniwersytetu gremium. Wspomniał, że
uchwalone przez Senat kryteria
wyboru do Rad Dyscyplin Naukowych miały na celu wyłonienie kandydatów ze znaczącym,
a w przypadku Rady Dziedziny Naukowej wybitnym dorobkiem naukowym. Kryteria, podobnie jak
pełne składy Rad, a także ich zadania, dostępne są na stronie internetowej Uczelni pod adresem:
https://nauka.sum.edu.pl/rada-dziedziny-naukowej-i-dyscypliny-naukowe/#1.
Podczas posiedzeń każda z Rad uchwaliła Regulamin swej działalności. Jest to dokument, który
stanowi podstawę organizacyjną każdej z nich – przede wszystkim formułuje określone
w Statucie SUM zadania, a także zasady prowadzenia posiedzeń, podejmowania uchwał.
Zatwierdzone przez Senat SUM w dniu 18 grudnia br. Regulaminy Rady Dziedziny Naukowej i Rad
Dyscyplin Naukowych SUM dostępne są na stronie internetowej: https://nauka.sum.edu.pl/radadziedziny-naukowej-i-dyscypliny-naukowe/#tab-id-12.
Podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu nadano stopnie doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu:
- dr. n. o kult. fiz. Andrzejowi Knapikowi,
- dr. n. o zdrowiu Agnieszce Guzik,
- dr n. med. Dariuszowi Górce.
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Przewodniczący Rad ustalili, że kolejne posiedzenia Rad odbędą się:
- Rada Dyscypliny Nauk Medycznych: 9 stycznia 2020 r.
- Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych: 23 stycznia 2020 r.
- Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu: 27 stycznia 2020 r.
- Rada Dziedziny Naukowej: 29 stycznia 2020 r.

Przedświąteczne posiedzenie Senatu SUM w Katowicach
W dniu 18 grudnia 2019 r. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na wstępie JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki wręczył akty powołania osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Rady
Dziedziny Naukowej i Rad Dyscyplin Naukowych
w dniu 11 grudnia br., a następnie statuetki
w plebiscycie: „Najlepszy Dydaktyk Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za okres 2018/2019”. Studenci w głosowaniu internetowym zdecydowali o tym, kto został uhonorowany w poszczególnych kategoriach: „wykładowca
przyjazny studentom”, „najlepszy dydaktyk” oraz „największy autorytet”. Statuetki oraz listy gratulacyjne z rąk JM Rektora SUM w Katowicach odebrali:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu:
- dr n. biol. Marcin Kłosok, Katedra i Zakład Fizjologii w kategoriach: „najlepszy dydaktyk”,
„największy autorytet”, „wykładowca przyjazny studentom”.
Wydział Nauk Farmaceutyczny w Sosnowcu:
- prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy w kategoriach: „najlepszy dydaktyk”, „największy autorytet”, „wykładowca przyjazny studentom”.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:
- mgr Aneta Trzcińska, Katedra Pielęgniarstwa w kategoriach: „najlepszy dydaktyk”, „największy
autorytet”, „wykładowca przyjazny studentom”.

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:
- dr n. o zdr. Justyna Nowak, Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych w kategorii: „najlepszy
dydaktyk”,
- dr n. med. Beata Całyniuk, Katedra Dietetyki w kategorii: „największy autorytet”,
- mgr Gabriela Wanat, Zakład Promocji Zdrowia w kategorii: „wykładowca przyjazny studentom".
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach:
- lek. Andrzej Kaśkorz w kategorii: „najlepszy dydaktyk”, „największy autorytet”,
- prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, p.o. Kierownika Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii w kategorii: „wykładowca przyjazny studentom”.
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Nominowanym Przedstawicielom Rad oraz nagrodzonym Wykładowcom serdecznie gratulujemy!

W dalszej części posiedzenia członkowie Senatu podjęli szereg uchwał osobowych w sprawach:
- poparcia wniosku o nadanie tytułów profesora: dr hab. n. farm. Dorocie Wrześniok, dr. hab.
n. o zdrowiu Aleksandrowi Owczarkowi, dr. hab. n. med. Krzysztofowi Gutkowskiemu,
- zatwierdzenia recenzji o prof. Richardzie van Praagha opracowanej przez prof. dr hab. n. med.
Lesława Szydłowskiego w związku z postępowaniem o nadanie ww. tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- wniosku o przyznanie Nagrody im. Jana Steffena dla dr n. med. Anny Malczewskiej, dr n. med.

Dagmary Jaworskiej, dr n. med. Renaty Kozłowskiej za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny
onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.
Zgodnie ze Statutem Uczelni, Senat zatwierdził Regulamin Rady Dziedziny Naukowej oraz Regulaminy Rad Dyscyplin Naukowych:
- Rady Dyscypliny Nauk Medycznych,
- Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych,
- Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu.

Nadania stopni doktora i doktora habilitowanego
Stopnie doktora oraz doktora habilitowanego do dnia 30 września 2019 r. nadawały Rady Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do czasu powołania Rady Dziedziny Naukowej i Rad Dyscyplin Naukowych tj. do dnia 20.11.2019 r. zadanie to realizował Senat SUM zgodnie z art. 179 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
Na posiedzeniach w październiku i listopadzie br. Senat SUM podjął następujące uchwały w niżej
wymienionych sprawach:
- nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Markowi Kardasowi,
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- nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie nauki medyczne dr n. med. Piotrowi Lewitowiczowi,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Alinie Skrzypek-Salamon,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne lek. Irmnie Ranosz-Janickiej,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne mgr Alicji Grim,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne mgr Joannie Margasińskiej-Olejak,

- wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie
nauki medyczne mgr Joannie Margasińskiej-Olejak,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w

dyscyplinie

nauki

o

zdro-

wiu mgr Adamowi Topolskiemu,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie

nauki

o

zdro-

wiu mgr Sebastianowi Chrzanowi,

- nadania stopnia doktora w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie

nauki

o

zdro-

wiu mgr Łukaszowi Kozioł,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki
o zdrowiu mgr Joannie Piotrkowicz,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki
o zdrowiu mgr Lucynie Gieniusz-Wojczyk,
- nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki
o zdrowiu mgr Dorocie Surmie-Kuś,
- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Jarosława Wajdy,

- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Katarzyny ŁabnoKirszniok,
- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lek. Artura Chwalby,
- nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Joannie Głogowskiej-Ligus.
Szczegółowe informacje dotyczące nadanych stopni są zamieszczone na stronie internetowej
Uczelni

pod

adresem:

http://sum.edu.pl/nauka/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-

tytulu oraz w BIP.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach liderem najlepszych praktyk
związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym
19 listopada br., podczas
Konferencji Liderzy Zarządzania

Uczelnią

LUMEN

2019 w Warszawie, Zastępca Kanclerz Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach mgr inż. Izabella Krzak odebrała nagrodę dla Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego

w Katowicach w Konkursie
LUMEN 2019 za najlepiej
zarządzane przedsięwzięcia i projekty w szkolnictwie wyższym.
Spośród 73 zgłoszeń Kapituła Konkursu wybrała najlepsze projekty w trzech kategoriach: rozwój,
zarządzanie, współpraca. W pierwszej z nich doceniła projekt: „Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji
medycznej”.
- Bardzo się cieszę, że spośród wielu dobrych praktyk realizowanych przez uczelnie wyższe w kraju,
Kapituła Konkursu, której pracom
przewodniczył Prof. Jerzy Woźnicki,
Prezes Fundacji Rektorów Polskich,
uznała działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za
jedne z najlepszych. W kategorii,
w której oceniano projekty i przedsięwzięcia realizowane w ramach
strategicznego rozwoju uczelni, nagrodzono SUM w Katowicach oraz
Akademię Leona Koźmińskiego –
mówi mgr inż. Izabella Krzak, Lider
projektu.
W ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) rozbudowano bazę dydaktyczną SUM o Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu oraz Centrum Dydaktyki
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i Symulacji Medycznej przy ul. Medyków 12D w Katowicach.
- Realizowany od 2016 roku projekt przynosi ogromne korzyści dla kadry akademickiej i studentów.
Centra symulacji medycznej zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt – trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych. W takich warunkach studenci mają możliwość wielokrotnego przećwiczenia istotnych procedur medycznych, które
będą stosować w pracy zawodowej. Tutaj mogą uczyć się na błędach, które nie zagrażają bezpieczeństwu pacjentów – mówi mgr inż. Izabella Krzak, Lider projektu.
Dzięki projektowi zwiększyła się liczba zajęć praktycznych prowadzonych w warunkach symulowa-

nych na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Zrealizowano również szereg kursów, szkoleń kształtujących tzw. umiejętności miękkie, w których uczestniczyli studenci i kadra akademicka. Projekt pozwolił również na wdrożenie egzaminów typu OSCE
z wybranych przedmiotów na kierunkach objętych wsparciem oraz wdrożenie „Programu Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta”. Projekt zakończy się w styczniu 2022 roku.

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie
Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób
Strukturalnych Serca Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach już po raz kolejny
znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata.
Profesor Michał Tendera jest jednym z trzech najczęściej cytowa-

nych polskich naukowców w dziedzinie medycyny klinicznej, których
nazwiska znalazły się na liście najnowszego rankingu Clarivate Analytics 2019 (dawniej Thomson
Reuters). Oprócz Profesora Michała Tendery są: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (obydwaj są kardiologami).
Oprócz medycyny klinicznej, lista obejmuje także 20 innych dyscyplin. W dziedzinie chemii jest na
niej wymieniona czwarta osoba z Polski - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, zmarły w kwietniu br.,
Rektor Politechniki Gdańskiej. Łącznie w rankingu znalazły się nazwiska około 6 tys. Naukowców
z blisko 60 krajów.
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- Jest mi bardzo miło, że ponownie znalazłem swoje nazwisko na tej prestiżowej liście. Jeszcze bardziej ucieszę się, widząc na niej znacznie większą liczbę nazwisk osób reprezentujących polską naukę.
Obserwując rozwój naukowy swoich młodszych kolegów jestem pewien, że wkrótce się na niej pojawią – mówi Profesor Michał Tendera.
Zainteresowania naukowe Profesora Michała Tendery dotyczą przede wszystkim choroby wieńcowej, niewydolności serca, wykorzystania komórek macierzystych w kardiologii, prewencji i terapii
miażdżycy.

Profesor Tendera jest związany z wieloma polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.
Pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2004-2006) i Prezesa
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1995-1998). Jest członkiem PAN, PAU i Akademii Europejskiej.
Prof. Tendera jest członkiem honorowym narodowych towarzystw kardiologicznych Polski, Grecji,
Rumunii, Czech, Chorwacji, Słowenii i Węgier, a także członkiem zagranicznym Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otrzymał m.in. Zloty Medal Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Złoty Medal im. Chazowa Rosyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Złoty Medal im. Libensky’ego Czeskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany Nagrodą Zaufania

„Złoty Otis 2019”.
Dorobek naukowy Profesora Tendery to prawie 500 publikacji w czasopismach naukowych, m.in.:
New England Journal of Medicine, The Lancet, European Heart Journal, Journal of the American
College of Cardiology i Circulation. Jego prace były cytowane ponad 38 tys. razy (wg Web of Science), przy indeksie Hirscha 64.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy
Chudek zostali członkami PAN
W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyła się 140 sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk,
podczas której wybrano nowych członków PAN. Profesorowie naszej Uczelni - prof. dr hab.
n. med. Wojciech Wojakowski, Kierownik Katedry Kardiologii i Kliniki Chorób Strukturalnych Serca
oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Chemioterapii Onkologicznej poszerzyli grono Członków Korespondentów PAN wzmacniając
dziedzinę medycyny w tym zaszczytnym gremium.
Wojciech Wojakowski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (SAM)
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w Katowicach w roku 1996. Po odbyciu stażu podyplomowego podjął pracę w charakterze asystenta
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii, a następnie – adiunkta Zakładu Biochemii Doświadczalnej
i Klinicznej SAM. W roku 2001 rozpoczął pracę w III
Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego (SUM) w Katowicach. Stopień naukowy
doktora otrzymał w roku 1998, w dwa lata po ukończeniu studiów, a stopień doktora habilitowanego
– w roku 2009. Tytuł profesora przyznano mu

w 2013 roku. W roku 1999 uzyskał specjalizację pierwszego, w roku 2003 – drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2006 - specjalizację kardiologiczną. Jest certyfikowanym
kardiologiem interwencyjnym o dużym doświadczeniu w pełnym zakresie zabiegów na sercu i naczyniach. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń przy użyciu technik kardiologii interwencyjne oraz badaniach opartych
o duże rejestry oceniające skuteczność leczenia interwencyjnego chorób układu krążenia. Jest Kierownikiem merytorycznym wielu projektów realizowanych w SUM, m.in. SCIENCE, ReGenHeart
oraz CIRCULATE. W ocenie bibliometrycznej jego dorobek to publikacje o łącznym wskaźniku oddziaływania ponad 720 cytowane ponad 4400 razy oraz indeks Hirscha wynoszący 31.
Profesor dr hab. n med. Jerzy Chudek - lekarz i naukowiec. Absolwent

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Wydziału Lekarskiego w Katowicach 1991 r.). Specjalista chorób wewnętrznych
(1999), nefrologii (2003), angiologii (2003), hypertensjologii (2006),
transplantologii klinicznej (2007) i onkologii klinicznej (2019). Współtwórca programu transplantacji nerki i trzustki na Górnym Śląsku. Wychowanek (1991-2009) Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych kierowanej przez profesorów Franciszka Kokota i Andrzeja Więcka (obecnie Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych). Kierownik Katedry Patofizjologii w latach 2009-2017.
Autor

lub

współautor

ponad

550

publikacji,

w

tym

250

w czasopismach międzynarodowych, cytowanych ponad 6000 razy,

H-indeks = 30.
Główne osiągnięcia badawcze:
1) wykazanie korelacji pomiędzy występowaniem nadciśnienia i obniżonym stężenie adiponektyny
u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz wykazanie klirensującej funkcji nerek dla adipokin;
2) wykazanie odmiennego profilu aberracji chromosomalnych raków nerkowokomórkowych związanych z przewlekłą niewydolnością nerek;
3) scharakteryzowanie przepływów nerkowych w zależności od podejmowania czynności przez
przeszczepione nerki, ciężkości ostrej martwicy cewek nerkowych, oraz czynnika rokowniczego dla
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utraty narządów w odległe obserwacji;
4) scharakteryzowanie epidemiologii przewlekłej choroby nerek w populacji polskich seniorów na
tle innych krajów europejskich;
5) wykazanie odmienności zaburzeń somatycznych w guzach przytarczyc we wtórnej i pierwotnej
nadczynności tych gruczołów;
6) opisanie częstości zwężeń tętnicy nerkowej w największej na świecie grupie chorych z nadciśnieniem;
7) identyfikacja znanych, jak i nowych mutacji: genu zewnątrzkomórkowego receptora wapnia
(zespół hiperkalcemiczno-hipokalcjuryczny), genu meniny (zespół MEN-1), jak i LMX1B (zespół paznokciowo-rzepkowy); 8) opracowanie nowatorskiej metody leczenia orbitopatii tarczycowej z za-

stosowaniem globuliny antytymocytarnej.
Kierownik ponad 40 projektów badawczych, w tym finansowanych przez KBN i NCN (Opus).
Członek Agencji Badań Medycznych od 2019. Były członek Rady NCN w latach 2014-2018.
Serdecznie gratulujemy !

Profesor Małgorzata Janas-Kozik Pełnomocnikiem ds. reformy psychiatrii
dzieci i młodzieży
Minister Zdrowia w dniu 28 października 2019 r. powołał prof.
dr hab. n. med. Małgorzatę JanasKozik na Pełnomocnika do spraw
reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Powołanie Pełnomocnika to odpowiedź na istotny problem XXI wieku. Specjaliści od dawna apelują,
że coraz większa populacja dzieci
cierpi na zaburzenia psychiczne.
Tymczasem w kraju od lat brakuje
psychiatrów dziecięcych. Jest ich
ponad 400, pilnie potrzeba kilkuset kolejnych. Obecnie na 100 tys. pacjentów przypada nieco ponad 4 lekarzy tej specjalności. To
sprawia, że w niektórych regionach nie istnieją oddziały dla tej grupy pacjentów.
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 28 października 2019 r., Pełnomocnik ma za zadanie m.in. przedstawiać Ministrowi Zdrowia analizy, oceny, wnioski związane z realizacją zadań, mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiać propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych.
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Powierzone zadania Pełnomocnik będzie wykonywać we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, w szczególności z Narodowym Funduszem
Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik jest związana z Uczelnią od 1988 roku. Jest zatrudniona na stanowisku kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM,

a także kierownika ww. Katedry. Jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W ubiegłym roku prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik otrzymała z rąk Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Odznaczenie
to jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony
praw dziecka ustanowionym 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP.
Gratulujemy!

Posiedzenie KRAUM w dniach 9-11 października 2019 r.
W dniach 9-11 października 2019 r.
w Bydgoszczy odbyło się kolejne
posiedzenie Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych,
zorganizowane

przez

Collegium

Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W

spotkaniu

obok

członków

KRAUM uczestniczyli również zaproszeni Goście:
•

Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

•

Pani Małgorzata Zadorożna – p.o. Dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki
w Ministerstwie Zdrowia,

•

Pan Jakub Berezowski Dyrektor Biura Agencji Badań Medycznych,

•

Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,

•

Pan prof. dr hab. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształce-
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nia na Kierunku Lekarskim.
Podczas pierwszej części obrad Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim przedstawił sprawy organizacyjne
UKJKKL, w następstwie czego podjęto stosowne Uchwały.
Rozumiejąc potrzebę zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, KRAUM poparła stanowisko
dotyczące niedoskonałości związanych z ostatnio opublikowaną listą czasopism punktowanych
wydane przez Członków Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i skierowane do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uznano, że kryteria, jakimi kierowało się MNiSW w przygo-

towywaniu listy czasopism punktowanych i przypisywaniu im wartości punktowych są niejasne
i nie zawsze odzwierciedlają pozycję czasopism w reprezentowanej specjalności naukowej. W konkluzji projektu uchwały w ww. sprawie Konferencja podkreśliła, że liczy na podjęcie przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznych działań skutkujących nowelizacją listy czasopism.
W trakcie posiedzenia Pan dr hab. med. Szczepan Cofta Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych przedstawił wyniki Raportu dot. analizy zmian w istotnych pozycjach rachunków wyników
i bilansów szpitali klinicznych zrzeszonych w Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, przygotowanego na
podstawie danych za I półrocze lat 2017-2019. Z danych Unii, wynika że z 29 szpitali, które udostępniły dane finansowe, w 19 pogorszyła się sytuacja finansowa. Raport wskazuje na znaczący
wzrost wynagrodzeń w szpitalach klinicznych o ponad 30% w ww. okresie, nieadekwatny do struk-

tury przychodowej. Analizując dane finansowe szpitali klinicznych za I półrocze lat 2017-2019, obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost zobowiązań, w tym zobowiązań krótkoterminowych.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że we wrześniu br. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło przyznanie wyłącznie szpitalom powiatowym dodatkowych 344 mln zł na lecznictwo szpitalne. Pomięto przy tym
szpitale kliniczne, pełniące rolę szpitali ogólnopolskich w tzw. sieci szpitali, pomimo iż sytuacja finansowa

tych

jednostek

jest

równie

niepokojąca,

co

w

szpitalach

powiatowych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w projekcie uchwały wyraziła gotowość
do pełnej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
przedstawienia propozycji mechanizmów optymalizujących obecny system rozliczeń dla szpitali
klinicznych w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Podczas drugiej części obrad obejmującej spotkanie z zaproszonymi Gośćmi dyskutowano nt.:
•

stanu realizacji inwestycji przez szpitale kliniczne i uczelnie medyczne,

•

ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu związanego z realizacją niekomercyjnych badań klinicznych,

•

propozycji rozwiązań w celu zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego.

Następne posiedzenie KRAUM, którego Gospodarzem będzie Pan prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbędzie się w dniach
25-27 marca 2020 r.
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Podjęte w toku posiedzenia Uchwały KRAUM dostępne są na stronie KRAUM w zakładce Dokumenty.

LXXX Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Katowicach
W dniach 8-10 listopada 2019 r. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach zorganizowała Jubileuszową LXXX Konferencję Komisji Wyższego

Szkolnictwa Medycznego w Katowicach, w której wzięli udział przedstawiciele samorządów studenckich piętnastu uczelni prowadzących kierunki medyczne.
Uczestnicy spotkania wysłuchali sprawozdania z pracy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pracy Prezydium KWSM. W najważniejszym punkcie obrad dyskutowano o konieczności nowelizacji Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w szczególności w zakresie zapisów dotyczących stypendium. W obradach uczestniczyła także Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Zrealizowany został również panel dyskusyjny, w czasie którego porównano działania Komisji
w latach 90. ubiegłego wieku z działaniami realizowanymi obecnie.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego SUM z pomocą przedstawicieli Parlamentu Studentów
RP zorganizowała także warsztaty z zakresu praw studenta oraz wykorzystania social mediów
w pracy samorządowca. Studentki SUM Aleksandra Gdynia i Karolina Dudziak przeprowadziły szkolenie z zakresu terapii blizny oraz tapingu.
Konferencji towarzyszyła jubileuszowa uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni byli przewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, zasłużeni członkowie Konferencji oraz przedstawiciele władz statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
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Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w GCZD SPSK nr 6 SUM
w Katowicach
Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach trafił
najnowszej generacji rezonans magnetyczny
o wartości blisko 6 mln zł. Uroczyste przeka-

zanie sprzętu przez Prezesa Fundacji Wielka
Orkiestra

Świątecznej

Pomocy

Jerzego

Owsiaka, połączone z otwarciem Pracowni
Rezonansu

Magnetycznego,

odbyło

się

13 listopada br.
W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. med. Damian Czyżewski, prof SUM.
Katowicki szpital otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat MR Signa Artist 1,5T,
General Electric. - Przekazane nam urządzenie jest najwyższej klasy światowej. Pozwoli na wykonywanie u dzieci wszystkich potrzebnych badań diagnostycznych, również tych najbardziej zaawansowanych – podkreśla dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM,
Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego GCZD SPSK nr 6 SUM.
- Ten kosmiczny sprzęt nie trafiłby do katowickiego ośrodka bez fantastycznego zaangażowania organizatorów, wolontariuszy i darczyńców w czasie minionego 27. Finału WOŚP. Trwają właśnie przygotowania do kolejnej zbiórki, tym bardziej cieszymy się mając możliwość pokazania, jak fantastycznie udaje nam się zamieniać złotówki przekazane Orkiestrze na najnowsze technologie medyczne
w polskich szpitalach – mówił Jerzy Owsiak, Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Sprzęt przekazany katowickiemu szpitalowi przez WOŚP pozwoli na wykonywanie badań u dzieci
w każdym wieku - również u wcześniaków, dzięki doposażeniu pracowni w dedykowany inkubator
działający w polu magnetycznym. Dzięki specjalnemu aparatowi do znieczulenia w środowisku magnetycznym badaniu będą mogli być poddani pacjenci w ciężkim stanie - nieprzytomni, zaintubowani i sztucznie wentylowani.
Badanie rezonansu magnetycznego wymaga ścisłej współpracy z pacjentem. Jest głośne, trwa nawet godzinę. W tym czasie dziecko musi leżeć bez ruchu w dość wąskim, klaustrofobicznym otworze,

czasem

oddychać

zgodnie

z

poleceniami,

wiele

razy

wstrzymując

oddech.

W ofiarowanym szpitalowi aparacie są dostępne unikalne sekwencje pozwalające na skrócenie
czasu badania przy zachowaniu jego wysokiej jakości oraz zmniejszeniu ilości artefaktów, w tym
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ruchowych. To funkcje ogromnie ważne dla współpracy z dziećmi. Dodatkowo wygodę dzieci niewymagających znieczulenia podniesie funkcja cichego skanowania oraz miękka, niczym kocyk, cewka urządzenia.
- Aparat umożliwia badanie całego ciała, co jest szczególnie ważne dla dzieci z chorobami nowotworowymi - pozwala przyspieszyć proces rozpoznania i usprawnić monitorowanie leczenia dzieci, które
przecież podczas terapii onkologicznej przechodzą te badania kilka, a nawet kilkanaście razy - mówi
dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska.
Uroczystość przekazania sprzętu połączona była z zakończeniem remontu Pracowni Rezonansu

Magnetycznego, który dzięki zaangażowaniu Fundacji ISKIERKA przeprowadzili pracownicy katowickiego oddziału firmy Sii Polska. - Badanie rezonansem magnetycznym nie jest przyjemne nawet
dla dorosłego, tym bardziej należy zadbać o komfort najmłodszych. Dlatego, poprzez pomalowanie
i ciekawe ozdobienie pomieszczeń przy pracowni rezonansu, chcemy chociaż na chwilę przenieść dzieci w kolorowy świat, oderwać ich myśli od mniej przyjemnych, ale koniecznych czynności medycznych
i zmniejszyć ich stres przed badaniem - mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat konsekwentnie wspiera Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka SPSK nr 6 SUM. Z pomocy WOŚP korzystają wszystkie oddziały i pracownie. Dzięki
środkom Orkiestry zakupiono m. in. aparaturę i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
o wartości ok. 1 mln zł, ultrasonograf dla Oddziału Kardiochirurgii (500 tys. zł), a także meble, ma-

terace żelowe i dziesiątki innych urządzeń, z których codziennie korzystają mali pacjenci. Wartość
sprzętu i aparatury przekazanej dotychczas katowickiemu szpitalowi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od początku działalności wyniosła w sumie ponad 12 mln zł. Do placówki trafiło
611 urządzeń zakupionych dzięki corocznym Finałom WOŚP.

Innowacyjny mikroskop 3D 4K do zabiegów okulistycznych w rękach specjalistów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Od początku listopada zespół
lekarzy w Katedrze i Oddziale
Klinicznym Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach)
ma do dyspozycji hybrydowy
mikroskop do zabiegów okulistycznych w technologii 3D
oraz rozdzielczości 4K. Jest to
pierwszy w Polsce i jeden
z kilku pierwszych w Europie tego rodzaju systemów operacyjnych. Dzięki zaawansowanej techno-

16

NEWSLETTER NR
GRUDZIEŃ

49

2019

logii zabiegi operacyjne mogą być wykonywane w trójwymiarze (3D) i jednocześnie w technologii
2D. Mikroskop służy do operacji zaćmy, jaskry, rogówki, siatkówki, ciała szklistego.
- Zwiększa to bezpieczeństwo i dokładność operacji oraz umożliwia aktywny udział w zabiegu większej grupy operatorów bez utraty widzenia przestrzennego. Dodatkowo, mikroskop jest wyposażony
w optyczny tomograf, pokazujący przekroje operowanych tkanek w czasie rzeczywistym. Technologia
ta umożliwia zmniejszenie dostarczanego przez mikroskop światła do oka podczas zabiegu operacyjnego nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnego sprzętu, co jest bardzo istotne przy operacjach
oczu - mówi prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dzięki zastosowaniu dużego monitora w rozdzielczość 4K widoczne są szczegóły, które nie są widoczne w obrazowaniu tradycyjnym.
- Przy dużym powiększeniu potrafimy przezwyciężyć ograniczenia rozdzielczości oka ludzkiego. Nawet
najmniejsze szczegóły potrafimy zobaczyć idealnie, co przyczynia się do najwyższej precyzji podczas
zabiegu – mówi dr hab. n. med. Sławomir Teper z Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Urządzenie to służy również studentom Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy obserwują zabiegi na sali operacyjnej.
– Mogą zobaczyć niezwykłą głębię ostrości, co daje poczucie rzeczywistego uczestnictwa w zabiegach
operacyjnych – mówi prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zakup mikroskopu był możliwy dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Alicji Grzanki
Postanowieniem z dnia 1 października 2019

roku, Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych
i nauk o zdrowiu dr hab. n. med. Alicji Grzance.
Profesor Alicja Grzanka ukończyła studia
z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim
w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. Od uzyskania dyplomu leka-
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rza do chwili obecnej pracuje w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (aktualnie w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii WNMZ w Zabrzu),
uzyskując kolejne stopnie naukowe i specjalizacje (w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc
i alergologii).
Początki osiągnięć naukowych Profesor Alicji Grzanki sięgają jeszcze czasów studenckich. Była laureatką I-szych nagród uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji STN.
Należy do grupy nielicznych badaczy, którzy już na początku lat 90. ubiegłego wieku posługiwali
się metodą oceny liczby i ekspresji receptorów glikortykosteroidowych w różnych komórkach za-

palenia (międzynarodowa współpraca z Karolinska Institutet w Sztokholmie). Jej obecny dorobek
naukowy dotyczy głównie immunologicznych i klinicznych aspektów zapalenia alergicznego (w obszarze dróg oddechowych i skóry). Za osiągnięcia naukowe, w tym rozprawę habilitacyjną „Profil
ekspresji genów w polipach nosa" uzyskała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia.
Współorganizowała z prof. dr hab. n. med. Alicją Kasperską-Zając Europejskie Centrum Diagnostyki
i Leczenia Pokrzywek, które uzyskało międzynarodową akredytację wydaną przez prof. Marcusa
Maurera - koordynatora GA2LEN UCARE (Global Allergy & Asthma European Network Urticaria
Center of Reference & Excellence) - dzięki czemu aktywnie uczestniczy w programie GA2LEN UCARE, który jest realizowany w ramach VI programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań
nad alergią, w tym pokrzywką.
Prowadzi wysoko ocenianą współpracę międzynarodową z Kliniką Dermatologii w Dortmundzie.
Od początku swojej pracy zawodowej jest zaangażowana w działalność organizacyjną w Uczelni,
w tym jako członek Senatu, Prodziekan ds. Studenckich (w latach 2016-2019), a obecnie Dziekan
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, oraz w Polskim Towarzystwie Alergologicznym (m.in. od
2012 r. Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej).
Serdecznie gratulujemy!

Profesor Jarosław Barski Ambasadorem Kongresów Polskich
21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której uhonorowano laureatów
Programu.
W tym roku do grona 252 Ambasadorów dołączyło kolejnych 18, reprezentujących różne ośrodki naukowe, w tym
prof. dr hab. n. med. Jarosław Barski, kierownik Centrum
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Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Tytuł ten przyznawany jest za wyjątkowe osiągnięcia, którymi są organizacje w kraju szczególnie
prestiżowych wydarzeń naukowych, kulturalnych lub sportowych. Kryterium wyboru laureatów
oparte jest przede wszystkim na randze wydarzeń w środowisku międzynarodowym.
Profesor Jarosław Barski otrzymał tytuł honorowy Ambasadora Kongresów Polskich, nadany przez
Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce,
w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca 7 międzynarodowych kongresów zorganizowanych w ostatnich latach.
Tytuł Ambasadora jest znakiem jakości wskazującym na osobę o wyśmienitych zdolnościach dyplomatycznych i organizacyjnych, potrafiącą pogodzić interesy wielu środowisk, zaproponować program merytoryczny oraz scenariusz wydarzenia,
a także zbudować i pokierować dużym
zespołem w celu ich realizacji.
Relację z Gali można znaleźć na stronie
https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/

w-katowicach-uhonorowanoambasadorow-i-mecenasowkongresow-polskich#i
Gratulujemy Panu Profesorowi dołączenia do elitarnego grona Ambasadorów Kongresów Polskich!

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uhonorowana Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”
W dniu 28 listopada br. Prezydent Miasta Sosnowca, Pan
Arkadiusz Chęciński, wręczył Pani prof. dr hab. n. farm. Krystynie Olczyk – Dziekanowi Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Odznakę: „Zasłużony dla Miasta Sosnowca".
Uroczystość wręczenia Odznaki, nadanej z inicjatywy Pana
Prezydenta Chęcińskiego, odbyła się podczas obrad Sesji
Rady Miejskiej, w Urzędzie miasta Sosnowca.
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Podczas Laudacji, poprzedzającej odznaczenie Pani Profesor, wskazano na wiele przedsięwzięć,
podejmowanych w okresie pełnienia przez Nią funkcji Dziekana czy Prorektora SUM, które znalazły
swój wyraz w podniesieniu jakości i warunków kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym, czego
wyrazem jest nowoczesny kampus Wydziału, czy też przedsięwzięć, obejmujących działania na
rzecz społeczności miasta Sosnowca, takich jak cykliczne warsztaty dla uczniów sosnowieckich
szkół, prężnie działający Uniwersytet III Wieku, czy utworzenie w ubiegłym roku Muzeum Medycyny i Farmacji SUM.
Serdecznie gratulujemy!

Statuetka dla Wydziału Nauk Farmaceutycznych
W dniu 26 października br., podczas uroczystości Jubileuszu 35-lecia firmy Indra oraz 25-lecia otwarcia jej
pierwszej apteki, wchodzącej w skład obecnej sieci:
„Apteka Blisko Ciebie", prof. dr hab. n.med. Krystyna
Olczyk – Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, uczestnicząc w uroczystości w imieniu Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odebrała z rąk Prezesa Fundacji Blisko Ciebie, Pana Leszka Jargana, okolicznościową
statuetkę, upamiętniającą owocną współpracę Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM z wymienionym Przedsiębiorstwem, zarządzającym siecią aptek.
W Aptekach tych studenci kierunku farmacja odbywają
praktyki wakacyjne oraz 6-miesięczny staż zawodowy.
Gratulacje dla Wydziału!

Tytuł Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia dla Profesora Mariana Zembali
21 października odbyła się Gala Portrety Polskiej Medycyny 2019. Wyróżnienia są wręczane lekarzom, znakomitym menedżerom ochrony zdrowia, postaciom, które w szczególny sposób przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Kandydatów zgłaszają dziennikarze Rynku Zdrowia, a następnie - w drodze głosowania w 6 kategoriach - wybierają spośród nich
Laureatów.
W tym roku wręczono wyróżnienie specjalne dla Lidera 15-lecia Rynku Zdrowia, które odebrał
prof. Marian Zembala, ceniony kardiochirurg i transplantolog, były Minister Zdrowia. Profesor pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
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Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1993 roku kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Lista sukcesów zarówno tego ośrodka, jak i samego Profesora, jest imponująca. Przypomnijmy tyko, że w 1985 roku uczestniczył
w pierwszej udanej transplantacji
serca w Polsce w zespole Profesora Zbigniewa Religi. W 2001 roku
Prof. Marian Zembala jako pierwszy w Polsce przeprowadził wraz

z zespołem operację przeszczepienia płuco-serca. W 2016 r. Profesor
Zembala został prezesem Europejskiego

Towarzystwa

Kardio-

Torakochirurgicznego (EACTS).
- Chciałbym przy tej okazji podzielić

Fot.: rynekzdrowia.pl

się refleksją... Polska medycyna jest silna, nie wstydźmy się jej! Spędziłem sześć tygodni na oddziale
intensywnej terapii paryskiego szpitala. Był to dla mnie trudny czas, ale z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nasze szpitale wyglądają naprawdę dobrze. Empatia nie jest czymś pokazowym, ale naturalnym. To zasługa zespołów leczących, pielęgniarek, fizjoterapeutów - po prostu całych ludzkich ze-

społów. Uczymy naszych wychowanków, że empatia jest czymś niesłychanie ważnym, ale, niestety,
ciągle za mało docenianym. Dzielmy się nią, przekazujmy ją naszym chorym. Nie zabierajmy im nadziei
- podkreślał w czasie swojego wystąpienia w czasie Gali XV Forum Rynku Zdrowia prof. Marian Zembala.
Gratulujemy!

Złoty Skalpel 2019. Sukces studenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
29 października 2019 r. w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu Złoty Skalpel 2019 organizowanego przez „Puls Medycyny” od
2008. Biorą w nim udział innowatorzy i pionierzy, którzy mogą pochwalić się wynalezieniem nowej
metody diagnostycznej lub terapeutycznej. Wyróżniani są w nim
także specjaliści, którzy stoją za im-
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plementacją światowych innowacji na rodzimym gruncie.
W jeden z nagrodzonych projektów „Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu custommade stawu biodrowego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości” zaangażował się student
IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Krzysztof Starszak, który jednocześnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego SKN Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w WUM, jest jednym z pomysłodawców i realizatorów ww. operacji przeprowadzonej pod kierownictwem dra hab. n. med. Pawła Łęgosza z Kliniki Ortopedii i Traumatologii WUM.

Serdecznie gratulujemy!

Studenci SUM aktywni podczas Forum Pharma 360° Planet
Mikołaj Basza, Wojciech Bojanowicz i Mikołaj
Centkowski – studenci 3. roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM
w Katowicach aktywnie uczestniczyli w konferencji Forum Pharma 360° Planet, skupiającej przedstawicieli branży medycznej i farmaceutycznej,
która odbyła się w październiku w Warszawie.
Założyciele start-upu Sculo przygotowali stanowisko, gdzie opowiadali uczestnikom konferencji
o realizowanych działaniach. Przede wszystkim
o akcjach charytatywnych podejmowanych z myślą o pacjentach oddziałów pediatrycznych i onkologicznych, w czasie których studenci wykorzystują tzw. wirtualną rzeczywistość, a także o zastosowaniu druku 3D w medycynie.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli firm farmaceutycznych i medycznych, znalezienia odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed polską branżą farmaceutyczną, zwłaszcza w obszarach omawianych podczas pięciu sesji tematycznych.

Studentom serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla studentek WNMK w Katowicach SUM w konkursie StRuNa
W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu
StRuNa 2019 - rywalizacji kół naukowych i innych organizacji studenckich, realizujących projekty
naukowe - podczas której studentki kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach otrzymały wyróżnienie za projekt „Przyszłość obrazowania gruczołów
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piersiowych – wartość prognostyczna intensywności wzmocnienia w badaniu mammografii spektralnej (Contrast-Enhanced Spectral Mammography – CESM).
Studentki kierunku lekarskiego Anna Grażyńska, Irmina Morawska, Karolina Okas i Zuzanna
Lelek, pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej
i Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii
SUM w Katowicach, i czujnym okiem dr. n. med.
Katarzyny Steinhof-Radwańskiej badały czu-

łość i

swoistość mammografii

spektralnej

(CESM). Po sukcesach na kongresach studenckich SIMC w Katowicach i Juvenes pro Medicina
w Łodzi dziewczęta nie spoczęły na laurach i kontynuowały pracę. Projekt został doceniony i z blisko 130 zgłoszeń konkursowych nominowany do finału, a ostatecznie wyróżniony w kategorii
StRuNa-Med.
Studentki w swojej prezentacji kładły nacisk na jasny przekaz, zrozumiały dla każdej potencjalnej
pacjentki. Ważne było, żeby słuchająca jej kobieta była świadoma profilaktyki i diagnostyki nowotworów piersi. By uczynić przekaz przyjemnym w odbiorze powstała fikcyjna postać Pani Jadzi,
która na przygotowanej przez dziewczyny animacji borykała się z tego typu diagnostyką. Praca

wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała późniejszą ożywioną dyskusję z nagrodzonymi już studentkami. Przewodnicząca jury dr Adriana Bartnik osobiście pogratulowała laureatkom przyznając,
że praca wywarła na wszystkich ogromne wrażenie.
Serdecznie gratulujemy!

Laureaci Konkursu Prac Magisterskich WNF w Sosnowcu
22 listopada 2019 r. w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach odbył się XLI Wydzia-

łowy Konkurs Prac Magisterskich zorganizowany
przez Samorząd Studencki WNF w Sosnowcu. Do
Konkursu zostało zgłoszonych 9 prac magisterskich absolwentów, którzy ukończyli studia
w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach:
farmacja, analityka medyczna, biotechnologia
medyczna II°. Prace prezentowano w dwóch sesjach: sesji nauk farmaceutycznych oraz sesji nauk medycznych.
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Wyniki konkursu ogłosił, a następnie laureatom wręczył dyplomy i nagrody Prodziekan dr hab.
n. med. Robert Wojtyczka. Środki finansowe ufundowane przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wysokości 5000 zł przeznaczono na nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu, którzy zajęli miejsca od pierwszego do czwartego w dwóch prezentowanych sesjach oraz na nagrody książkowe.
Laureaci XLI Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, którzy otrzymali nagrody pieniężne
ufundowane przez JM Rektora SUM:
Sesja Nauk Farmaceutycznych:

1. miejsce (950,00 zł):
Marta

Karkoszka

„Wpływ

doksycykliny

na

przeżywalność

komórek

czerniaka".

Promotor pracy: dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok.
2. miejsce (750,00 zł):
Wiktoria Sojka „Synteza i analiza właściwości wybranych dimerów diazafenotiazynowych".
Promotor pracy: dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska.
3. miejsce (500,00 zł):
Mateusz Słaby „Ocena aktywności biologicznej kofeiny względem komórek czerniaka".
Promotor pracy: dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok.
4. miejsce (300,00 zł):
Rafał Smołka „Ocena formulacji leków recepturowych".

Promotor pracy: dr n. farm. Lucyna Bułaś.
Sesja Nauk Medycznych:
1. miejsce (950,00 zł):
Mateusz Maszczyk „Opracowanie modelu in vitro niedoboru kobalaminy w ludzkich astrocytach
prawidłowych".
Promotor pracy: dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok.
2. miejsce (750,00 zł):
Dominika Bezrąk „Analiza zawartości feomelaniny w melanocytach o jasnej i ciemnej pigmentacji
stymulowanych poli(I:C)".
Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień.

3. miejsce (500,00 zł):
Monika Miśkiewicz „Wrażliwość komórek glejaka wielopostaciowego linii T98G z wyciszonym genem miR-210 na działanie temozolomidu".
Promotor pracy: dr hab. n.med. Monika Paul-Samojedny.
4. miejsce (300,00 zł):
Paulina Korczak „Dynamika zmian stężenia agrekanzy 1 (ADAMTS-4) w osoczu krwi kobiet chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonych inhibitorami czynnika martwicy nowotworu alfa".
Promotor pracy: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

24

NEWSLETTER NR
GRUDZIEŃ

49

2019

5. miejsce:
Barbara Strączyńska „Oporność na makrolidy i linkozamidy szczepów Staphylococcus epidermidis
izolowanych z zakażeń łożyska naczyniowego".
Promotor pracy: dr n. biol. Małgorzata Kępa.
Nagrodę publiczności otrzymał mgr Rafał Smołka. Praca Pana Rafała została również doceniona
przez Śląską Izbę Aptekarską. Reprezentant Izby Pan Andrzej Bednarz wręczył Panu Rafałowi nagrodę pieniężną.
Nagrody ufundowali również: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Śląska Izba Aptekarska,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Miasto Sosnowiec, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena

Eris.
Serdecznie gratulujemy!

Posiedzenie Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego
w siedzibie Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu SUM
W dniu 4 listopada br., w siedzibie Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sosnowieckiego

Parku

Naukowo-

Technologicznego. Posiedzenie to zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Sosnowca, Pan Arkadiusz Chęciński.
Podczas spotkania, któremu przewodniczyła Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych i Przewodnicząca Rady, prof.
dr hab. Krystyna Olczyk, oprócz krótkiego
omówienia bieżącej działalności Rady
i efektów pracy Jej Członków na rzecz Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego i Miasta, dokonano podsumowania dotychczasowej działalności Muzeum, realizowanej dla mieszkańców regionu, a obejmującej zróżnicowaną
ofertę i inicjatywy edukacyjne, adresowane do dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół, oraz do osób
dorosłych, zarówno aktywnych zawodowo, jak i do Seniorów.
Ponadto przedstawiono „muzealne” plany na najbliższą przyszłość, obejmujące realizowanie nowych projektów, pozyskiwanie nowych Partnerów do współpracy, czy wzbogacanie istniejących
ekspozycji o kolejne cenne eksponaty, podnoszące atrakcyjność prezentowanych zbiorów. Przedstawiono także plany organizowania cyklicznych spotkań medycznych w Muzeum, z udziałem emerytowanych, ale i czynnych zawodowo lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek, zarówno dla osób ze
środowiska wymienionych zawodów, jak i szerokiej społeczności Śląska i Zagłębia.
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Spotkanie z Panem Prezydentem Chęcińskim zaowocowało omówieniem zamierzeń, dotyczących
wspierania Muzeum Medycyny i Farmacji SUM przez Miasto Sosnowiec, a także planami realizowania wspólnych, naukowych zadań, takich jak zorganizowanie Ogrodu Botanicznego w Sosnowcu,
z kolekcją roślin leczniczych, adresowanego zarówno do mieszkańców Sosnowca, do goszczących
w mieście osób, jak również do studentów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM, Ogród Botaniczny będzie miejscem odbywania zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki farmaceutycznej i farmakognozji oraz źródłem materiału roślinnego do badań naukowych.

Zorganizowanie posiedzenia Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w siedzibie
Muzeum Medycyny i Farmacji jest wyrazem doskonałej współpracy Władz Uczelni z Władzami miasta Sosnowca.

Uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna
W dniu 24 października 2019 r., w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
przy ulicy Jedności 8, odbyła się uroczysta
Promocja Doktorska i Habilitacyjna.
Promocję habilitacyjną otrzymało 17 osób,
z kolei promocję doktorską 35. Siedem
osób uzyskało wyróżnienia za rozprawy
doktorskie. Ich autorom wręczono listy gratulacyjne. Odebrali je:
• Dominik Bieg - za rozprawę doktorską: „Rola modulacji ekspresji galektyny-3 przez mimetyk cząsteczki miR-424-3p oraz morynę w indukowanej przez cisplatynę apoptozie komórek raka jajnika” (promotor: dr hab. n. med. Ilona Bednarek),
• Beniamin Grabarek - za rozprawę doktorską: „Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genów ścieżek sygnałowych IL-12 i IL-23” (promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka),

• Justyna Jakubas-Zawalska - za rozprawę doktorską: „Badania nad antygenami roztoczy i owadów
magazynowanych na terenie województwa śląskiego ” (promotor: prof. dr hab. n. biol. Krzysztof
Solarz),
• Aleksandra Kozar-Konieczny - za rozprawę doktorską: „Przesłanki do terapii antynikotynowej
podczas uzależnienia od alkoholu” (promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak),
• Kamila Orlewska - za rozprawę doktorską: „Wpływ wybranych antybiotyków i antybiotykoopornych szczepów bakterii na strukturę zespołów mikroorganizmów glebowych ” (promotor: dr hab.
n. biol. Mariusz Cycoń),
• Michalina Respondek - za rozprawę doktorską: „Ocena wpływu BH3 mimetyku MIM1 na proces
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apoptozy w komórkach glejaka wielopostaciowego i czerniaka złośliwego” (promotor: dr hab.
n. farm. Dorota Wrześniok),
• Weronika Wojnar - za rozprawę doktorską: „Wpływ wybranych flawonoidów na parametry stresu
oksydacyjnego w soczewkach szczurów z cukrzycą typu 1” (promotor: dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak prof. nadzw. SUM).
W uroczystości uczestniczyły Władze Uczelni, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm.
Piotr Brukiewicz, emerytowani Profesorowie, Pracownicy Wydziału, Najbliżsi i Przyjaciele Promowanych.

Serdecznie gratulujemy!

Dyplomatorium WNF w Sosnowcu oraz WNOZ w Katowicach SUM
25 października odbyło się uroczyste Dyplomatorium dla 123 absolwentów Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM,
w tym: 33 kierunku kosmetologia
II stopnia, 26 kierunku biotechnologia medyczna II stopnia, 64 kierunku analityka medyczna.
W uroczystości uczestniczyły Władze

Wydziału,

Prorektor

ds.

Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, a także najbliżsi i przyjaciele absolwentów.
Absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów i wysłuchali ostatniego wykładu „Patologia
dawniej i dziś” dr hab. n. med. Agaty Kubały-Dzik z Katedry i Zakładu Patologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.

30 października br. odbyło się Dyplomatorium dla 486 absolwentów studiów II stopnia Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, tj. 6 kierunku coaching medyczny, 27 kierunku elektroradiologia, 213 kierunku fizjoterapia, 125 kierunku pielęgniarstwo, 115 kierunku położnictwo.
Podczas Dyplomatorium obecne były Władze Wydziału, a także Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
Dyrektor katowickiego Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA wręczyła nagrodę
absolwentowi fizjoterapii Grzegorzowi Marsikowi za działalność organizacyjną, społeczną przyznaną przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
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W tym ważnym dniu, jakim jest wręczenie dyplomów ukończenia studiów, absolwentom towarzyszyli najbliżsi i przyjaciele.
Na zakończenie uroczystości Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Jan Duława wygłosił wykład
„Czym jest a czym nie jest medycyna?”.
Serdecznie gratulujemy!

Immatrykulacja studentów programu anglojęzycznego WNMK w Katowi-

cach
W dniu 14 listopada 2019 r. w Auli im. prof. Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów programu
anglojęzycznego Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach przyjętych na studia w semestrze
zimowym roku akademickiego 2019/2020 oraz
w

semestrze

letnim

roku

akademickiego

2018/2019.

W uroczystości wzięły udział Władze Wydziału
Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Dziekan dr hab. n. med. Tomasz Francuz oraz Prodziekani
prof.

dr

hab.

n.

med.

Aneta

Gawlik

i

prof.

dr

hab.

n.

med.

Grzegorz

Helbig.

Wykład inauguracyjny pt. “Denis Burkitt – road to immortality” wygłosił prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig.
Nowo przyjęci studenci zostali powitani w środowisku akademickim przez przewodniczącą Wydziałowego Samorządu Studenckiego oraz przedstawicielkę IFMSA-Poland Oddział Śląsk, a także
przedstawiciela studentów programu anglojęzycznego.

W 2019 roku w ramach naboru zimowego i letniego studia w języku angielskim na kierunku lekarskim w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach rozpoczęło 94 studentów.

„Dopalacze! Bieg do śmierci!” – konferencja w WNF w Sosnowcu SUM
5 listopada br. w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się jedna z cyklu konferencji organizowanych w województwie śląskim,
mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. Została zorganizowana przez Uczelnię, a także policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
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towicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki
& Dopalacze Zabijają”.
Studenci, do których była skierowana konferencja, wysłuchali prelekcji st. sierż. Marleny Wiśniewskiej z Komendy Powiatowej Policji
w Kłobucku, zajmującej się zagadnieniami

profilaktyki

społecznej,

nieletnich i patologii oraz Karoliny
Rakocz - terapeuty i kierownika
Młodzieżowego Ośrodka Leczenia

Uzależnień w Częstochowie.
Wykłady ekspertów miały ukazać
uczestnikom konferencji temat używek od nowej strony. Poza zasadniczą wiedzą przekazaną przez policjantkę, poruszony został także
ważny i pomijany często aspekt psychologiczny. W powiedzeniu „nie” używkom pomaga poczucie
własnej wartości i wiara w siebie.
Konferencja zakończyła się projekcją filmu „Mój piękny syn”, opowiadającego historię rodziny wal-

czącej z uzależnieniem młodego człowieka. Film skłania do rozważań na temat własnego życia oraz
tego, jak w nim postępujemy.

IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
W dniach 21-23 listopada 2019 w Katowicach odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w której
udział wzięło ponad 250 osób –
obecna była większość lekarzy
zajmujących się w Polsce diagnostyką i leczeniem różnych form
nadciśnienia płucnego.
Organizacja tegorocznej konferencji została powierzona Profesor dr hab. n. med. Katarzynie
Mizi-Stec wraz z zespołem I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskie-
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go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konferencja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora SUM, prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
W czwartek 21 listopada tradycyjnie konferencję rozpoczęto od Zawodów o Puchar Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół. Tym razem był to bieg na dystansie 2,5
km zorganizowany w Parku Kościuszki. Przedstawiciele Stowarzyszenia, wraz z Panią Prezes Alicją
Morze, obecni byli podczas całej konferencji, przybliżając działalność Stowarzyszenia i dzieląc się
własnymi doświadczeniami. Bieg wygrał dr Ludwik Borecki.
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyły się przedkonferencyjne warsztaty spiroer-

gometryczne. Szeroko omówiono aspekty przeprowadzania, interpretacji oraz znaczenia rokowniczego wyników badania spiroergometrycznego w populacji pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Wykłady uzupełniały opisy przypadków i dyskusja na ich temat. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem – w warsztatach uczestniczyło ponad 90 osób.
Oficjalne otwarcie Konferencji miało miejsce 22 listopada – konferencję otworzyły Profesor Katarzyna Mizia-Stec wraz z Przewodniczącą SKP Profesor Tatianą Mularek-Kubzdelą. Gościem honorowym był światowej klasy ekspert Profesor Hiromi Matsubara. W trakcie sesji inauguracyjnej Prof.
Matsubara otrzymał Nagrodę Honorową Sekcji Krążenia Płucnego PTK - statuetkę „Rycerza Prawego Serca”. Profesor w swoim wykładzie podzielił się doświadczeniami w zakresie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, jak również wykonywania balonowej plastyki tętnic płucnych (BPA). Bez

wątpienia to dzięki Profesorowi Polska stała się trzecim krajem na świecie, w którym zaczęto wykonywać zabiegi BPA, poprawiające jakość życia i przeżywalność chorych z przewlekłym zatorowozakrzepowym nadciśnieniem płucnym.
Podczas konferencji miało miejsce ponad 40 wykładów, do których wygłoszenia zaproszono ekspertów, na co dzień zajmujących się leczeniem nadciśnienia płucnego. Głównym tematem było tętnicze nadciśnienie płucne, poruszano również zagadnienia niewydolności serca, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej, leczenia przeciwkrzepliwego oraz metod obrazowania w ocenie krążenia płuc-

nego. W trakcie konferencji toczyły się równolegle sesje naukowe dedykowane pielęgniarkom oraz przedstawicielom pozostałych

zawodów

medycz-

nych. 22 listopada miała miejsce
sesja plakatowa, podczas której
uczestnicy mieli okazję zaprezentować wyniki prac oryginal-
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nych oraz ciekawych przypadków klinicznych.
X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK będzie miała miejsce w Gdańsku.

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków”
W dniach 18-19 października br. w Katowicach odbyła się szósta edycja Konferencji „Postępy
w arytmologii i elektroterapii – Warsztaty dla lekarzy praktyków” przygotowana przez zespół I Ka-

tedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem
prof. dr hab. n. med. Katarzyny
Mizi-Stec.
W spotkaniu uczestniczyło około
200 lekarzy, studentów i pielęgniarek. Wśród lekarzy dominowali kardiolodzy oraz interniści
zajmujący się na co dzień diagnostyką i leczeniem pacjentów

z zaburzeniami rytmu serca. Ceremonię

otwarcia

zaszczycili

swoją obecnością: Prodziekan
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig oraz Konsultant
Wojewódzki w zakresie kardiologii – prof. dr hab. n. med. Krystian Wita.
Tematami wiodącymi tegorocznego spotkania były zagadnienia związane z postępem leczenia niewydolności krążenia oraz nowe techniki leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu serca ze szczególnym uwzględnieniem technik ablacyjnych i urządzeń wszczepialnych. Odrębne sesje poświęcone
były zagadnieniom diagnostyki i postępowania z chorymi z migotaniem przedsionków oraz problemów z leczeniem przeciwkrzepliwym w tej grupie chorych. Zostały przedstawione aktualnie obo-

wiązujące zasady postępowania z chorymi z burzą elektryczną i wszczepionym urządzeniem stymulującym (ICD, CRT). Przedstawiono trudne zagadnienia leczenia arytmii komorowych występujących u pacjentów ze zdrowym sercem oraz tych, u których współistnieją rzadkie choroby strukturalne lub genetyczne. W programie uwzględniono również interdyscyplinarne spojrzenie na chorego z zaburzeniami rytmu serca – analizowano zaburzenia rytmu serca a problemy neurologiczne,
seksuologiczne, pulmonologiczne, czy arytmie w ostrych zespołach wieńcowych. Sporo czasu poświęcono postępom w elektroterapii i kardiologii inwazyjnej – podskórne układy defibrylujące, stymulacja pęczka Hisa, problematyka zamykania uszka lewego przedsionka.
Prelegentami byli wybitni eksperci w zakresie arytmologii, elektrokardiologii, echokardiografii
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oraz elektrofizjologii. Tradycyjnie w konferencji uczestniczyli również specjaliści z innych dziedzin
medycyny - w tym roku do udziału zaproszeni zostali: diabetolog – prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, psychiatra – dr hab. n. med. Marek Krzystanek, prof. SUM, neurolog – dr hab. n. med. Anetta
Lasek-Bal.
Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty. Przed oficjalnym otwarciem konferencji odbyły się
warsztaty echokardiograficzne poświęcone wykorzystaniu różnych metod echokardiograficznych
u chorych z zaburzeniami rytmu serca. Zajęcia oparte były na konkretnych przypadkach klinicznych, a prowadzone były przez wybitnych specjalistów z tego tematu – prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec, prof. dra hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora i prof. dra hab. n. med. Tomasza Kukulskiego. W dalszej części Konferencji odbyły się zajęcia warsztatowe elektrokardiograficzne. W tym

samym czasie dla bardziej zaawansowanych omawiano zasady programowania wszczepialnych
urządzeń do elektroterapii serca. Odbyła się również sesja warsztatowa dla pielęgniarek i techników.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Rytmu, Sekcji
Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Współgospodarzem
przedsięwzięcia było miasto Katowice.

Konferencja „Profilaktyka w medycynie” – XVI edycja za nami
Pod koniec października w Auli im. prof. W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się XVI Konferencja ,,Profilaktyka w Medycynie”, która już na stałe wpisała się w kalendarzu śląskich wydarzeń
naukowych

na

najwyższym

poziomie.

W tym roku, oprócz Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Fundacji na rzecz Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, w organizację
konferencji zaangażowała się również Rada Samorządu Doktorantów SUM.
Celem konferencji było propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki schorzeń różnych dziedzin medycyny. Główne tematy stanowiły zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, neurologii, pulmonologii, nefrologii, geriatrii, diabetologii, dermatologii, chorób zakaźnych
i psychiatrii. Program konferencji obejmował prezentację najnowszych wytycznych służących poprawie skuteczności prewencji i leczenia oraz najnowszych wyników wieloośrodkowych badań klinicznych.
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Konferencja ,,Profilaktyka w Medycynie” od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników, czego potwierdzeniem jest szesnasta edycja tego wydarzenia. Uczestniczą w niej studenci,
młodzi adepci kierunków medycznych, doktoranci, naukowcy i kadra zatrudniona w ochronie zdrowia. Spotykają się i dyskutują z wybitnymi prelegentami świata medycyny - zarówno ze Śląska, jak
i spoza regionu. Poza wykładami uznanych specjalistów konferencja stwarza studentom i doktorantom możliwość przedstawienia swoich prac podczas prezentacji posterów i studenckodoktoranckiej sesji ustnej. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 200 słuchaczy, 12 prelegentów i ponad 50 autorów prac zaprezentowanych podczas sesji studencko-doktoranckiej i posterowej - 10 prac zostało nagrodzonych.:
Sesja ustna:
I miejsce: ,,Pacjent jako siła napędowa nadużywania antybiotykoterapii w lecznictwie POZ”:
- Zuzanna Gruchot-Ostrowska, Klaudia Gogól, Katarzyna Gucik: Katedra i Zakład Medycyny
i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM,
Opiekun: dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk.
II miejsce: ,,Szczepienia ochronne w ciąży – poziom świadomości społecznej w tym zakresie”:
- Oskar Sierka, Stanisław Surma: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM,

Opiekun: dr hab. n. med. Józefa Dąbek.
III miejsce: ,,Dyslipidemia u dziecka – jak leczyć i jak cel osiągnąć?”:
- Małgorzata Grabarczyk, Kinga Pomianowska, Tymoteusz Zaręba-Głód: Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM,
Opiekun: dr hab. n. med. Paweł Matusik.
III miejsce: ,,Czy polskie dzieci stosują się do zaleceń Piramidy Zdrowego Stylu Życia?”:
- Michalina Rucińska, Magdalena Skowronek, Natalia Rutkowska: Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze

i

Klinice

Pediatrii

i

Endokrynologii

Dziecięcej

Wydziału

Nauk

Medycznych

w Katowicach SUM,
- dr Agnieszka Pasztak-Opiłka: Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
- dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, dr hab. n. med.
Agnieszka Zachurzok: Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach SUM.
Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok.
Wyróżnienie: „Jakość życia chorych z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową”:
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- Ewelina Łebek, Sandra Wiaterek: Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM,
Opiekun: dr hab. n. med. Józefa Dąbek.
Sesja Plakatowa:
Nagroda Komisji: ,,Zastosowanie dodatków roślinnych do przygotowania potraw mięsnych jako
sposób ograniczenia narażenia na muta-i kancerogenne związki organiczne”:
- Sylwia Bulanda: Katedra i Zakład Chemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM,
Opiekun: dr hab. n. chem. Beata Janoszka.
Nagroda Komisji: ,,Test pochyleniowy-standardem diagnostycznym w ocenie zagrożenia arytmią
komorową u dzieci z omdleniami wazo-wagalnymi?”:
- Marianna Łoskot: Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM,
Opiekun: dr hab.n.med. Grażyna Markiewicz-Łoskot.
Wyróżnienie Komisji: ,,Wpływ treningu wibracyjnego na wybrane parametry ruchomości
u młodych kobiet i mężczyzn – wyniki badań pilotażowych”:
- Maciej Kuś: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM,

- Mikołaj Horodecki, Kamil Bańkowski: Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM,
Opiekun: dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik.
Wyróżnienie Komisji: ,,Zachowania prozdrowotne i choroby układu krążenia pielęgniarek pracujących na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej”:
- Ewelina Łebek, Jadwiga Kołodziej: Katedra i Klinika Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach SUM,
Opiekun: dr hab. n. med. Józefa Dąbek.
Wyróżnienie Komisji: ,,Czy doktor Google prawdę Ci powie? O profilaktyce w internecie”:

- Monika Kokot-Rauch: Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM,
-

Magdalena

Mikołajczyk:

Kolegium

Szkoły

Doktorskiej

Wydziału

Nauk

o

Zdrowiu

w Katowicach SUM,
Opiekun: dr hab. n. med. Jacek Durmała.
Konferencja otrzymała certyfikat INFARMY, a także została objęta Honorowym Patronatem przez
JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
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Program konferencji oraz książkę abstraktów można znaleźć na stronie konferencji: http://
profilaktykawmedycynie-2019.sum.edu.pl/

IV edycja konferencji „Prawo a Medycyna”
W dniu 10 grudnia br. w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu odbyła się
IV edycja konferencji Prawo a Medycyna pod patronatem Jego Magnificencji Rektora
prof. dra hab. n. med. Przemysława Jałowieckie-

go, zorganizowana w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską,
Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
oraz Samorządem Studenckim SUM w Katowicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan dr Rafał
Kiełkowski Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Pani Renata Wrońska Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, Pan Janusz Szulik Członek Rady Uczelni, Prezes Zarządu TU INTER S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., Pani Katarzyna Walczak Dyrektor Biura Marketingu i PR
TU INTER Polska S.A., Pani Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Katowice TU INTER Polska
S.A., Pan prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego SUM w Katowicach oraz Pani dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.
Na konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia, przedstawione przez zaproszonych
prelegentów:
•

Prawo w zawodzie diagnosty laboratoryjnego - mgr Emilia Morawiec Zakład Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,

•

Procedury wnioskowania o niebieską kartę – mgr Magdalena Skwarek Centrum Poradnictwa
Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,

•

Pułapki nowelizacji kodeksu karnego – mec. Paweł Strzelec,

•

Prawo w zawodzie farmaceuty – mgr Dominik Lakota Członek Prezydium Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej,

•

Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym formy prawne, procedury, ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS – mgr Paulina Zastawnik Naczelnik
Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS Oddział Sosnowiec.

V edycja konferencji „Prawo a Medycyna” odbędzie się za rok.
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Spotkanie dla studentów – „Dołącz do STN”
W dniu 17 października 2019 r. w Auli A3 im. Prof. Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz w Auli A3
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się czwarta edycja konferencji Studenckiego
Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod nazwą „Dołącz do STN”.
Konferencja ta co roku skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem pracy naukowej w jednym ze 174 działających w Uczelni
Studenckich Kół Naukowych. Podczas spotkania studenci dowiadują się o zasadach dołączania do SKN, możliwościach płynących z prowadzenia badań w Kołach Naukowych i działalności STN SUM.
W Konferencji wzięli udział doświadczeni naukowcy i dydaktycy reprezentujący Opiekunów Studenckich Kół Naukowych. Po otwarciu Konferencji przez
przedstawicieli Zarządu STN, kilka
słów do zebranych uczestników
skierowała Pani Kurator STN SUM,
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec. Pani Profesor zachęciła
studentów do wczesnego rozpoczynania działalności w SKN i kontynuowania

kariery

naukowej

po

ukończeniu studiów. Dr n. med. Szymon Skoczyński, Opiekun SKN przy
Katedrze Pneumonologii Wydziału
Nauk Medycznych w Katowicach,
wygłosił wykład pt. "Od STN do

przyszłej pracy zawodowej. Planowanie kariery medycznej na przykładzie działalności koła przy
Katedrze i Klinice Pneumonologii SUM." Następnie dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, wygłosiła wykład pt. „Mikronaukowiec
w wielkich badaniach... - student STN - brzmi dumnie". Trzecim zaproszonym gościem był
dr n. med. Piotr Surmiak, Opiekun SKN przy Katedrze Neonatologii Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach, który wygłosił wykład pt. "Doświadczenia zdobyte w Kole Naukowym jako warsztat
pracy przyszłego naukowca".
Zaproszeni prelegenci podzielili się z uczestnikami wspomnieniami z początków swojej działalno-
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ści naukowej, udzielili rad i wskazówek dotyczących wyboru Koła Naukowego oraz dobrego merytorycznego i metodologicznego przygotowania do pracy naukowej. Opowiadali również o swoich
doświadczeniach z pracy w charakterze Opiekunów SKN i wyzwaniach płynących z pełnionej funkcji.
Wystąpili również Przewodniczący Studenckich Kół Naukowych opowiadając o pracy w poszczególnych Kołach. Konferencja zakończyła się konkursem z nagrodami z wiedzy o STN SUM.
O godz. 18.00 rozpoczęła się druga część Konferencji, która miała miejsce w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Po otwarciu Konferencji przez Członka Zarządu STN, uczestników przy-

witał Prodziekan Wydziału, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka. Wykład honorowy wygłosiła dr hab.
n. farm. Małgorzata Maciążek – Jurczyk, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej WNF SUM.
Następnie swoje naukowe dokonania oraz plany na przyszłość przedstawili Przewodniczący Kół
Naukowych działających w Wydziale.
Tegoroczna edycja Konferencji po raz kolejny cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej prawie 200 studentów.

Gala Sportu Akademickiego w Bydgoszczy. III miejsce dla SUM
W Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Gala Sportu
Akademickiego, podczas której tradycyjnie nagrodzono
najlepsze uczelnie w cyklu Akademickich Mistrzostw Polski 2018/2019. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął III miejsce. Dyplom i puchar odebrał dr hab.
n. o zdrowiu Ryszard Plinta, prof. SUM – kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności i Sportu Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach.
- W uniwersjadach udział brało kilkanaście tysięcy studen-

tów, a statystyki pokazują, że przynajmniej połowa z nich
odnosi sukces profesjonalny. Jestem dumny z tej młodzieży, z tego jacy są i jak się zachowują - mówił prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, prof.
Alojzy Nowak.
Podczas Gali Władze AZS dziękowały nie tylko uczelniom, studentom, ale również dwóm wspierającym sport studencki ministerstwom - Sportu i Turystyki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Wspólnie uruchomiliśmy bardzo dobry program dla studentów, którzy uzyskują dobre wyniki sportowe i mogą z tego powodu nie dawać sobie rady w nauce. Powołaliśmy wspólnie program Narodowej
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Reprezentacji Akademickiej, który pozwoli im pomóc w kontynuowaniu nauki - mówił prezes AZS
prof. Alojzy Nowak. - Ten projekt to dopiero początek, ale bardzo ważny początek. Od stycznia na
uczelnie trafi blisko 10 mln zł na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych według ich możliwości i potrzeb. To pozwoli na to, by mogli dalej się kształcić przygotowując jednocześnie do najważniejszych zawodów - mówił dyrektor Piotr Ziółkowski z MNiSW.
Źródło: azs.pl

Ponad 16 litrów krwi zebrali Studenci i Pracownicy SUM
14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod
Kontrolą” odbyła się akcja krwiodawstwa. Studenci i Pracownicy Uniwersytetu mogli oddawać
krew w ambulansie stojącym na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach. W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, w auli 113, odbył się
wykład przygotowany przez pracowników
Regionalnego

Centrum

Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Katowicach na temat
oddawania krwi i szpiku.
Do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 36 osób spośród 66, które tego dnia
wyraziły taka chęć. W sumie zebrano 16,2
l krwi, co stanowi bardzo dobry wynik.
Z kolei w akcji „Podziel Się Krwią”, która
odbyła się 5 listopada w Zabrzu zebrano
10 litrów krwi.

Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie
11 grudnia 2019 r. w Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-

wicach przy ul. Warszawskiej 14, odbyło
się spotkanie autorskie z prof. dr hab.
n. med. Jadwigą Jośko-Ochojską, kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny
i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, lekarzem chorób wewnętrznych,

neurofizjologiem,

specjalistą

zdrowia publicznego, od lat zajmującą
się problematyką stresu i traumy, pro-
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pagującą nową gałęź medycyny – epigenetykę.
Profesor, razem z mężem Andrzejem Ochojskim – polonistą, są autorami książki „Rozmowy przy
kawie o stresie, lęku i traumie”. Książka ta w zrozumiały i przystępny sposób porusza tematy dotyczące każdego z nas, w oparciu o najnowszy dorobek badań medycznych na świecie.
Wprowadzeniem do rozmowy z Profesor Jadwigą Jośko-Ochojską był wykład, podczas którego
słuchacze dowiedzieli się, że dziedziczone są nie tylko konkretne cechy w postaci koloru oczu czy
długości nosa, ale również ból, lęk, traumatyczne przeżycia, uczucia i emocje. Przeżywamy traumy,
a nawet dziedziczymy je i przekazu-

jemy w dziedzictwie. Najnowsze
badania naukowe udowadniają, że
nasze lęki nie muszą być konsekwencją własnych przeżyć, ale mogą być efektem traumy przeżytej
przez np. babcię czy dziadka.
Pod wpływem traumatycznych wydarzeń zachodzą mechanizmy epigenetyczne, które powodują, że
zmienia się fizjologia i anatomia

mózgu oraz jego funkcjonowanie.
- Przyszedł kiedyś do mnie mężczyzna, który odczuwał lęk podczas wchodzenia do łazienki. Kiedy porozmawiał ze swoimi dziadkami, dowiedział się, że w czasie wojny podczas bombardowania ukrywali
się właśnie w łazience – mówi Profesor.
- Do tej pory psychologowie tłumaczyli, że dzieci, które wychowują się w rodzinie, w której jest agresja i przemoc często powielają te wzorce. Dziś już wiemy, że nie chodzi tylko o powielanie wzorców,
ale też o mechanizmy epigenetyczne – podkreśla Profesor.
Podczas wykładu Profesor Jadwiga Jośko-Ochojska porównała obrazy mózgu osoby odczuwającej

wdzięczność i osoby, która czuje nienawiść – Negatywne myślenie zmniejsza przepływ krwi do mózgu i zaburza jego funkcjonowanie – tłumaczy Profesor.
Na szczęście zmiany epigenetyczne mogą być odwracalne. Ogromną rolę odgrywają tu metody
radzenia sobie ze stresem, aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie. – I pozytywne emocje, które
zmieniają nasz organizm, anatomię mózgu. Dowiedziono, że dzięki nim powstają nowe neurony
w mózgu, które zapobiegają depresji. Dlatego skupmy się bardziej na tym, co kochamy, a nie na tym,
czego nienawidzimy – dodaje autorka książki.
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„Muzyczne Mikołajki” z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Pierwszego
Wieku
Słuchacze Uniwersytetu Pierwszego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Karolina i Nataniel, wraz z koordynatorem UPW dr hab. nauk o zdrowiu Anną Brzęk uczestniczyli
w „Muzycznych Mikołajkach" z Urszulą i Felicjanem Andrzejczakiem, które zostały zorganizowane
3 grudnia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Śpiewali i grali
wspólnie z dziećmi po przeszcze-

pach serca lub oczekujących na
przeszczep, a następnie wręczyli
w imieniu wszystkich tegorocznych
słuchaczy UPW serduszka wykonane

według

własnego

projektu

(wycinane, malowane, wyklejane,
wypukłe, z dedykacjami, z włosami,
origami, małe i duże). To piękny
gest płynący prosto z serca - od
dzieci dla dzieci.
Gratulujemy słuchaczom postawy godnej studenta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach!

Bal Karnawałowy SUM 2020
JM Rektor SUM serdecznie zaprasza
na Bal Karnawałowy, który odbędzie
się 25 stycznia w Patio-Park w Katowicach. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w formie elektronicznej do
2 stycznia 2020 r.
Zaproszenie oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://sum.edu.pl/bal2020
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Odeszli
17 listopada 2019 r., w wieku 84 lat, zmarł prof.
dr hab. n. med. Andrzej Nowak - emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM w Katowicach. Ceniony lekarz, wybitny specjalista, cieszący się autorytetem w środowisku medycznym.
W 1961 r. został zatrudniony w Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Pielęgniarskiego w Katowicach w latach 1981–1982, dziekana Wydziału Pielęgniarskiego w Katowicach w latach 1982–1984, prorektora ds. klinicznych w latach 2002–2005. Był
członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki oraz członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw
naukowych.
W 1996 r. został konsultantem wojewódzkim ds. gastroenterologii, w latach 1996-2002 pełnił
funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii.
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w dniu 21 listopada br. w Archikatedrze pw. Chrystusa
Króla w Katowicach, a później odbyła się ceremonia pogrzebowa w Krakowie na Cmentarzu na Salwatorze.
W dniu 20 listopada br., w wieku 90 lat, zmarła prof. dr hab. n. med. Bogna Pogorzelska - Stronczak, emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w latach 1981 – 1987, Kurator Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu w latach 2000 – 2001.
Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w dniu 2 grudnia br. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach, a następnie ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu
Centralnym w Gliwicach.

41

