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Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2020-2024 obejmie prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. Tak zdecydo-

wało Uczelniane Kolegium Elektorów podczas wyborów, które
odbyły się w dniu 19 marca 2020
r. Do głosowania uprawnionych
było 586 Elektorów. Wydano
505 kodów do głosowania. 484
Elektorów oddało głosy, w tym
308 zagłosowało na Pana Profesora Tomasza Szczepańskiego, 176 na Profesora Andrzeja
Więcka. 21 osób nie oddało głosów.
W planach Rektora Elekta są działania na rzecz całej Wspólnoty akademickiej – „Mam głębokie przekonanie, że Rektor winien być osobą, która łączy a nie dzieli, człowiekiem, który
nie reprezentuje interesów żadnego z Wydziałów Uniwersytetu poświęcając się codziennej pracy dla dobra ogółu, kimś, kto nie opowiada się za jakąkolwiek grupą interesów starając się obiektywnie i racjonalnie znajdować wspólny mianownik dla różnorodności" jak
mówił podczas kampanii. Zamierza m.in.: wzmocnić pozycję SUM jako liczącego się ośrodka naukowego w Europie, działać na rzecz budowy silnej bazy klinicznej SUM, wprowadzić
wielkoskalowe technologie, nowoczesną administrację, odpowiadać na potrzeby Pracowników, Studentów, Doktorantów SUM, dążyć do tego, by Uniwersytet został w przyszłości
uczelnią badawczą.
Dla Społeczności akademickiej na kanale SUM YouTube, została przygotowana transmisja
z wyborów, które ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiczną zostały przeprowadzone przy użyciu systemu elektronicznego. Po godzinie 12:00 zostały ogłoszone wyniki. Ustępujący Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki podziękował kandydatom za udział w wyborach i pogratulował wygranej Profesorowi Tomaszowi Szczepańskiemu.
Serdecznie gratulujemy!
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PROF. DR HAB. N. MED. TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Lekarz pediatra, onkolog i hematolog, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej SUM, Prorektor ds. Nauki SUM w latach 2016-2020. Członek Pol.
Tow. Pediatrycznego (od 1994, Członek Zarządu Głównego od 2007), Pol. Tow. Hematologów i Transfuzjologów (od 1995), Pol.
Tow. Onkologii i Hematologii Dziecięcej (od
2003, Przewodniczący Zarządu Głównego
od 2016 r.), Kolegium Medycyny Laboratoryjnej (od 2005), European Haematology
Association (od 1996), American Society of
Hematology (od 2000), International Society of Paediatric Oncology (SIOP, od 2007;
Członek Zarządu Głównego SIOP Europe
od 2019). Członek Rady Honorowej Fundacji "Iskierka". Od 2018 r. wchodzi w skład
działającego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii. Został powołany do Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzonego

w maju 2019 r.
Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną, czterokrotnie indywidualnej nagrody ministra zdrowia za osiągnięcia naukowe,
nagrody im. Tomasza Jakuba Michalskiego, nagrody Stevena Hogendijk "Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte" (za najlepszą medyczną rozprawę
w l. 2002–2003), nagrody "Brązowy Lider w Ochronie Zdrowia" w kategorii Innowacyjne
Pomysły w Ochronie Zdrowia, statuetki "Zabrzańska Atena" w kategorii Medycyna i Nauka
oraz wielu indywidualnych i zespołowych nagród Rektora SUM za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej. Był nominowany do Editorial Board czasopisma "Leukemia".

W 2020 r. uhonorowany nagrodą specjalną Fundacji Iskierka, w której Radzie Honorowej
zasiada.
W pracy naukowej Pan Profesor zajmuje się zagadnieniami dot.: immunologii, biologii molekularnej i diagnostyki ostrych białaczek, ze szczególnym uwzględnieniem, m.in. immunodiagnostyki białaczek i chłoniaków u dzieci, minimalnej choroby resztkowej w białaczkach
u dzieci, diagnostyki molekularnej w hematologii onkologicznej, ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt, regeneracji szpiku kostnego po chemioterapii, oporności wielolekowej w białaczkach u dzieci.
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SUM podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
społeczności akademickiej
W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiczną

związaną

z koronawirusem SARS-CoV-2
Śląski

Uniwersytet

Medyczny

w Katowicach podjął działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Studentom, Doktorantom, jak i Pracownikom Uczelni. Znalazły one odzwierciedlenie m.in. w Zarządzeniu

Nr

42/2020

z

dnia

11.03.2020 Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z późn. zm.), w wydawanych przez Rektora oraz Kanclerza Uczelni komunikatach. Wszystkie dokumenty publikowane są na stronie internetowej Uczelni.
Mając na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Prorektor ds. Studiów i Studentów oraz Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, wszystkie
wydarzenia zaplanowane na terenie SUM w terminie do końca maja br., odbędą się w terminach późniejszych. Również organizatorzy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, którego
partnerem instytucjonalnym jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zdecydowali o przeniesieniu wydarzenia na 17-18 czerwca 2020 r.

Wsparcie SUM w walce z koronawirusem SARS-CoV-2
Studenci z własnej inicjatywy, a także Pracownicy SUM czynnie włączyli się w walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. W pierwszych dniach tej trudnej sytuacji, odpowiadając na pilną
prośbę Wojewody Śląskiego, Uczelnia udostępniła Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach aparat LightCycler 96 do Realtime PCR. Dzięki czemu
możliwe jest w znaczny sposób zwiększenie liczby badań wykonywanych przez Stację
w kierunku obecności koronowirusa SARS-CoV-2. Również Stacji przekazano posiadane
pałeczki do pobierania wymazów, niezbędne do wykonania testów na obecność ww. wirusa.
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Uniwersytet, uwzględniając powagę zaistniałej sytuacji i konieczność zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa
SARS-COV-2, wsparł Śląski Park
Technologii Medycznych KardioMed Silesia w Zabrzu, użyczając
sprzęt medyczny z Katedr Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu niezbędny do uruchomienia w KMS
laboratorium testów genetycznych. Jak podkreślił Prezes Zarządu Kardio-Med Silesia
w prośbie skierowanej do SUM cyt.: „Pozwoli to na uruchomienie większej grupy równocześnie pracujących diagnostów laboratoryjnych i biotechnologów, a to w wymierny sposób przyczyni się do zwiększenia ilości wykonywanych testów genetycznych na dobę".
Uczelnia zadeklarowała także gotowość udostępnienia Górnośląskiemu Centrum Medycznemu im. Prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach, sprzętu niezbędnego do ratowania życia
i zdrowia, w szczególności respiratorów, kardiomonitorów oraz innego sprzętu medycznego zakupionego do naszych Centrów Symulacji i służących do prowadzenia zajęć dydak-

tycznych.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna i na bieżąco będziemy reagować na potrzeby z tym związane, dziękując wszystkim za zaangażowanie, w tym ponad 180 Studentów i 20 Pracowników SUM, którzy zadeklarowali chęć pomocy w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 na zasadzie wolontariatu pełnionego w ponad 30 placówkach na terenie województwa śląskiego – szpitalach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Godna pochwały jest również postawa Studentów, którzy włączyli się w akcję „Studenci Medykom Śląsk” i wspierają personel medyczny w opiece nad dziećmi.

O wszelkich inicjatywach można przeczytać na stronie internetowej Uczelni w specjalnie
dedykowanej obecnej sytuacji sanitarno-epidemicznej zakładce „Informacje związane
z koronawirusem”.
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Wsparcie psychologiczne
Dla Studentów i Doktorantów SUM na komunikatorze skype działa konto Wsparcie Psychologiczne SUM. Wsparcia udzielają psycholodzy, pedagodzy i filozofowie - Pracownicy
Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://
wsparciepsychologiczne.sum.edu.pl. Stale na platformie Facebook działa prowadzony
przez Zakład Psychologii fanpage Psychologia w SUMie https://www.facebook.com/
psychologiawSUMie/ gdzie również na bieżąco zamieszczane są
psychologiczne materiały edukacyjne i wspierające, a w najbliższym czasie planowane jest
uruchomienie wydarzeń.
Także studenci anglojęzyczni
mogą korzystać ze wsparcia
psychologicznego pracowników
Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk

o Zdrowiu w Katowicach - uruchomione zostało w tym celu konto skype o nazwie: Psychological Support MUS.
Aktualizowaną na bieżąco dostępność dyżurujących, studenci polsko i anglojęzyczni mogą
sprawdzać (tak jak dla konta skype Wsparcie Psychologiczne SUM) pod linkiem: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1ChbDmpLi6NsTK__5IXre_wIqFlndiLHh1I5Esao0aOo/
edit?usp=sharing.
O skutecznych i sprawdzonych sposobach na odnalezienie się w nowej rzeczywistości opowiada również psycholog i psychoterapeuta w cyklu internetowych podcastów przygoto-

wanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są publikowane na kanale YouTube – Akademia NFZ.
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„Studenci Medykom Śląsk" - rozmowa z dnia 25 marca 2020 r. z Karoliną
Majewską, inicjatorką akcji, studentką kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Akcja „Studenci Medykom Śląsk” to pomoc studentów

niesiona

personelowi

medycznemu

w opiece nad dziećmi w okresie walki z korona-

wirusem – tak w jednym zdaniu można określić
jej cel. Jak dokładnie wygląda pomoc?
Nasi wolontariusze mogą zająć się dzieckiem, kiedy rodzice są w pracy, "na froncie". Wielu z nich
deklaruje w razie konieczności pomoc nawet przez
cały dzień, znaczna część ma doświadczenie
z dziećmi. Większość oferuje też dodatkowe formy
pomocy jak przygotowanie posiłków, zakupy, opieka nad zwierzęciem domowym. Ponadto mamy
wolontariuszy pracujących zdalnie - odrabiają oni

lekcje ze starszymi dziećmi przez Skype, żeby rodzice nie musieli tego robić po powrocie z dyżuru.
W jaki sposób personel medyczny może zgłaszać potrzebę opieki nad dziećmi, a studenci chęć zaangażowania się w pomoc? Kto czuwa nad całą akcją?
Za sprawny przebieg całej akcji odpowiada zespół koordynatorów. Na tą chwilę współpracujemy z 14 szpitalami, lista ta cały czas się powiększa. Pracownicy tych szpitali dzwonią
w razie potrzeby do swojego koordynatora, a on znajduje im wolontariusza w naszej bazie.
Wśród koordynatorów są też osoby odpowiadające za kontakt internetowy, do których
mogą napisać pracownicy szpitali po dołączeniu do naszej grupy na Facebooku: Studenci
medykom – pomoc w opiece nad dziećmi ŚLĄSK. Z kolei chętni do pomocy studenci zgłaszają się za pośrednictwem formularza, dostępnego również w tej grupie na Facebooku,
w którym pytamy między innymi o lokalizację, wiek dziecka, którym są w stanie się zająć,
czy inne oferowane formy pomocy.
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W jaki sposób przebiega opieka? Student opiekuje się dzieckiem/dziećmi w miejscu
jego/ich zamieszkania? Ile dzieci ma pod opieką?
To gdzie będzie odbywała się opieka zależy od preferencji i indywidualnych ustaleń danego wolontariusza i pracownika szpitala, jak na razie wszyscy czynni wolontariusze opiekują
się dziećmi w domu rodziców. Student może mieć pod opieką więcej niż jedno dziecko, ale
tylko wtedy, gdy jest to rodzeństwo.
Czy student-wolontariusz musi spełnić konkretne warunki? Czy do akcji prowadzonej
na Śląsku może zgłosić się wyłącznie student SUM?
Z początku wolontariuszami były wyłącznie osoby z naszego kierunku, w większości nasi
znajomi. Teraz dołączają do nas studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii, położnictwa, także
pedagogiki i psychologii. Zaznaczamy że nie mogą to być osoby, które biorą czynny udział
w wolontariacie w szpitalu.
Czy osoby powierzające swoje dziecko/dzieci pod opiekę studentom mogą być spokojne, że ich pociechy będą bezpieczne?
Z naszej strony mamy założenie, że jeden student może współpracować wyłącznie z jedną
rodziną, dokładnie sprawdzamy także profile osób zgłaszających się na wolontariusza np.
informacje do jakich grup należy, żeby potwierdzić czy zgadza się to z danymi wpisanymi

w formularzu odnośnie kierunku studiów. Rodziny mają także możliwość zweryfikowania
wolontariuszy po kontakcie z nimi - umawiają się na spotkanie w celu zapoznania z dziećmi, proszą o okazanie legitymacji studenckiej.
Jest Pani inicjatorką akcji – myślę, że tak można powiedzieć - na całą Polskę, bo zaczęła się tu na Śląsku, ale podejmowana jest przez grupy studentów w całym kraju.
Inicjatorką tak, ale od początku nie działam sama - grupę wraz ze mną prowadzi Natalia
Rachfalska, bardzo pomagają nam też inne dziewczyny, które są koordynatorkami, bez
nich na pewno nie ruszyłoby to na taką skalę. Inicjatywa na całą Polskę to może trochę za
dużo powiedziane (uśmiech), póki co udało nam się "namówić" do stworzenia podobnej

akcji kolegów z Wrocławia, Lublina i Kielc. Ponadto bardzo prężnie działa też niezależna
inicjatywa w Poznaniu oraz grupa opiekująca się dziećmi w Krakowie.
To budujące, że potrafimy jednoczyć się, by wspólnie nieść pomoc.
Dokładnie, jestem pod ogromnym wrażeniem tego jak ludzie potrafią oddolnie zorganizować się w stanie "wyższej konieczności". Pies w koronie, Pomoc dla śląskich szpitali, Widzialna ręka, Drukarze dla szpitali - przykładów takich wspaniałych inicjatyw mogłabym
podać teraz mnóstwo.
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Dziękuję za tę inicjatywę i życzę dobrych owoców tej akcji.
Dziękujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej grupy Studenci medykom - pomoc w opiece nad dziećmi ŚLĄSK.

Nagroda Orzeł Tygodnika „Wprost” dla SUM w Katowicach za gospodarność i transparentność finansową
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został uhonorowany Orłem „Wprost”.
Jest to prestiżowa nagroda, przyznawana od 2016 r. przez tygodnik „Wprost” firmom, samorządom i wybitnym osobowościom, wnoszącym szczególny wkład w rozwój regionalnej
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i krajowej gospodarki, działającym na rzecz lokalnych społeczności. Nagroda przyznawana jest podmiotom, które najbardziej dynamicznie powiększają swoje zyski i osiągnęły największy przeciętny
procentowy wzrost zysku netto w ciągu ostatnich
trzech lat. Ponadto jednostki te musiały spełnić inne wymagania:
•

brak strat

•

czyste konto w bazach nierzetelnych płatni-

ków (dłużników)
•

odpowiednia rentowność.

Orły Wprost to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez „Wprost” i firmą Bisnode, która jest europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Zestawienie ma charakter ogólnopolski.
Tygodnik „Wprost”, przyznając tę nagrodę, docenił gospodarność i transparentność finansową Uczelni.

V edycja nagrody Orły tygodnika „Wprost” odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Nagrodę, z rąk Redaktora działu Biznes Pawła Bednarza, odebrała prof. dr hab. n. med.
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Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni podczas Gali, która
odbyła się 26 lutego br.
Jesteśmy zaszczyceni tym, że nasza Uczelnia została laureatem tej wyjątkowej nagrody,
która stanowi zwieńczenie pracy społeczności akademickiej.
[Źródło i zdjęcie: Tygodnik „Wprost”]

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pierwszą uczelnią w Polsce
z akredytacją APHEA dla kierunku studiów zdrowie publiczne
Sukcesem zakończył się proces uzyskiwania
akredytacji zagranicznej APHEA dla kierunku studiów zdrowie publiczne, prowadzonego przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Jest to pierwsza w Polsce
taka akredytacja dla tego kierunku studiów
przyznana przez Agency for Public Health
Education Accreditation (APHEA) - europejską instytucję udzielającą międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, które
prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne.
To oznacza, że osoby podejmujące kształcenie na zdrowiu publicznym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają gwarancję, że zarówno program nauczania, jak
i jego realizacja spełniają najwyższe międzynarodowe standardy kształcenia, a dyplom
ukończenia studiów jest tak samo prestiżowy jak innych najlepszych uczelni na świecie
kształcących w tym zakresie.

Akredytacja APHEA została przyznana na okres sześciu lat z możliwością przedłużenia.
Przypomnijmy, że w celu sfinansowania przeprowadzenia procedury uzyskiwania tej akredytacji, SUM w 2018 r. zawarł umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Warszawie, wcześniej pozytywnie przeszedłszy procedurę konkursową ogłoszoną przez
Ministerstwo.
Serdecznie gratulujemy!
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Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi
SUM w Katowicach realizuje projekt pn. „Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi” w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania tychże nowotworów, mającego na celu wypracować w systemie opieki zdrowotnej rozwiązania skoncentrowane na
zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (w tym
m. in. chorobom nowotworowym).
Założenia realizowanego przez Uczelnię projektu to m. in. świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki, utworzenie i prowadzenie platformy, realizacja programu wsparcia
emocjonalnego

oraz

edukacji

pacjenta

w zakresie profilaktyki nowotworów głowy
i szyi.
W ramach programu udało się już podpisać
umowy z 73 jednostkami Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (POZ), które będą odpowiedzialne za świadczenie usług w zakresie

podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
wizyty lekarskiej. Kolejnym etapem będzie
pozyskanie dwóch ośrodków Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), w których będą przeprowadzane szczegółowe badania laryngologiczne oraz dwóch szpitali, których zadaniem będzie dalsza pogłębiona diagnostyka i ewentualne kierowanie na leczenie.
Jak wynika z Map Potrzeb Zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia
w ostatnich 12 latach zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wzrosła o prawie 25%,
a umieralność o ponad 18%. Nowotwory te stają się coraz większym problemem zdrowotnym populacji Polski. Większość z nich diagnozowana jest zbyt późno, aby wdrożyć sku-

teczne i małoinwazyjne leczenie.

„Puls Medycyny” opublikował wyniki plebiscytu LISTA STU 2019
Od 17 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 5 lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony
zdrowia w Polsce. Jak co roku, kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursu, składającą
się z wybitnych ekspertów.
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Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2019
roku, reputacja zawodowa i wpływy
w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania. Każdy juror mógł przyznać
kandydatom od 0 do 10 punktów w wymienionych

wyżej

kategoriach.

O miejscu w rankingu decydowała łączna
liczba punktów przyznanych we wszystkich kategoriach.
Wśród wyróżnionych osób są pracownicy naukowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach:
•

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, angiologii, transplantologii; kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

•

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; III Katedra Kardiologii-Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach.
•

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, koordynator Oddziału Chorób Serca i Naczyń w Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS.

•

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii; kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

•

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii; kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu, konsultant
krajowy w dziedzinie diabetologii, członek Zespołu Zadaniowego ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce PAN.

•

Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Katedra i Zakład Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kar-
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diochirurgii, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.
•

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, spec. pediatrii oraz psychiatrii dzieci
i młodzieży; kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.

•

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 lutego
w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy!
[Źródło i zdjęcie: pulsmedycyny.pl]

Nagroda Ministra Zdrowia dla Profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dra hab. n. med. Marka Krzystanka
15 stycznia br. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom akademickim. Przyznawane są one rokrocznie za znaczące
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej.
Docenionym za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został dr hab. n. med. Marek Krzystanek, prof. SUM, który jest kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest aktywnym naukowcem i popularyzatorem
wiedzy medycznej, autorem 80 publikacji naukowych
i 100 wystąpień zjazdowych, 2 książek i 18 rozdziałów
w podręcznikach z dziedziny psychiatrii. Od czterech lat organizuje wraz z zespołem swojej Kliniki w Katowicach innowacyjną formułę konferencji „Sekrety Psychiatry Praktyka”.
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Główne zainteresowania naukowe Profesora SUM obejmują:
•

wykorzystywanie nowych technologii w leczeniu i diagnostyce zaburzeń psychicznych,

•

badania ewolucji fenomenologii schizofrenii na przestrzeni lat,

•

badania eksperymentalne mechanizmów działania leków psychotropowych,

•

badania klinicznej skuteczności leczenia zaburzeń psychicznych,

•

problematykę uzależnień behawioralnych i zaburzeń seksualnych u osób uzależnionych.

Dr hab. n. med. Marek Krzystanek, prof. SUM jest liderem polskiej telepsychiatrii. Przeprowadził największe i najdłużej trwające kliniczne badanie efektów telemedycznego leczenia
pacjentów psychiatrycznych, w wyniku którego wdrożono i skomercjalizowano platformę
do telemedycznego leczenia pacjentów oraz praktycznie wykorzystano wyniki badania naukowego w postaci sześciu kolejnych telemedycznych projektów rozwojowych, których
efektem były dwie wdrożone i skomercjalizowane aplikacje na smartfon, jedna wdrożona
aplikacja do diagnozy przesiewowej na smartfon oraz cztery wdrożone videobiblioteki
edukacyjne i 26 filmów edukacyjnych, dostępnych w środowisku Internetu.
Przeprowadzone przez niego badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe są nowa-

torskie i pionierskie, jest w Polsce uznanym autorytetem w dziedzinie aplikacji nowych
technologii do leczenia pacjentów psychiatrycznych. Badanie telemedyczne, które przeprowadził wprowadziło polską psychiatrię do cybernetycznej ery leczenia pacjenta. Za innowacyjność swoich dokonań był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany przez różne kapituły konkursowe.
Badania, które opublikował pokazały światu, że polska psychiatria nie tylko nadąża za postępem w nowoczesnej terapii chorób psychicznych, ale wytycza nowe kierunki rozwoju
telepsychiatrii, a dowody na lepszą skuteczność terapii telemedycznej dostarczone przez
dra hab. n. med. Marka Krzystanka, prof. SUM przyczyniają się do promocji telemedycyny

w Polsce i na świecie.
Obecnie dr hab. n. med. Marek Krzystanek, prof. SUM uzyskał dla Uczelni grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym wraz z Fundację Think and Feel zaprojektuje
i stworzy kolejną aplikację telemedyczną do leczenia agorafobii z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej. Ubiega się również o duży grant ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, w którym chce stworzyć współczesną platformę leczenia telemedycznego, wykorzystującą sztuczną inteligencję.
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Prywatnie interesuje się filozofią fenomenologiczną, psychologią głębi, buddyzmem zen
i gnostycyzmem. Uprawia amatorsko klasyczny boks, gra na puzonie i australijskim didgeridoo. Jest aktywnym poetą, opublikował dotąd sześć tomików poezji: Krwawe Zimy
(2007), Białe Wilki (2011), Zimne Słońce (2012), Bestionizm (2014), Jasne i Ciemne Haiku
(2016) oraz Arkadia Indygo (2018). Obecnie w przygotowaniu jest tomik pt. „Ogrody Bogów”.
Serdecznie gratulujemy!

„Zabrzańska Atena” dla prof. dra hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego
W pierwszym dniu lutego br.
Prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik wręczyła osobom
i instytucjom, które nie boją się
wyzwań i podejmują ambitne
przedsięwzięcia służące mieszkańcom, „Zabrzańskie Ateny”.
Jedną z nich został uhonorowa-

ny prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, Kierownik Katedry
i Kliniki Pediatrii, Hematologii
i Onkologii Dziecięcej Wydziału
Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prorektor
ds. Nauki SUM.
Pierwsze „Zabrzańskie Ateny”, zaprojektowane przez prof. Krzysztofa Nitscha, zostały
wręczone w 2012 roku. Od tego czasu, co roku prezydent miasta Zabrze przyznaje je
w dwóch kategoriach: Medycyna i Nauka oraz Gospodarka i Przedsiębiorczość.
Przypomnijmy, że już po raz kolejny Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został zauważony i doceniony przez Władze Miasta Zabrze. W zeszłym roku „Zabrzańską Atenę”
odebrał prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, dwa lata temu prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor SUM.
Serdecznie gratulujemy!
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Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla Profesora Franciszka
Kokota
22 lutego w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXVIII Gala Laurów Umiejętności
i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Podczas
uroczystości, Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reprezentowała
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.
W tym roku najważniejsza nagroda - Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - przypadł w udziale prof. Franciszkowi Kokotowi, nestorowi śląskiej medycyny i wybitnemu nefrologowi, który należy niewątpliwie do grona najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Nagroda
została przyznana za całokształt
osiągnięć w opiece naukowej
i dydaktycznej.
Profesor Franciszek Kokot urodził się w Oleśnie. Rozpoczął
studia w Wydziale Lekarskim
Akademii Lekarskiej w Rokitnicy
Bytomskiej (obecnie Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM).
W latach 1975-2000 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych SUM). W latach 1980-1982 był Prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w okresie 1982-1984 Rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.
Jest autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 10 uczelni,

w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W roku 1990 Jan Paweł II nadał Profesorowi Franciszkowi Kokotowi godność Eques Ordinis Sancti Silvestri Papae - członka Rycerskiego Zakonu Świętego Papieża Sylwestra.
W 2001 roku Profesor otrzymał nagrodę Lux ex Silesia - "Światło ze Śląska”.
Jako Nauczyciel akademicki, Profesor i Rektor miał istotny wpływ na kształcenie Studentów SUM przez kilkadziesiąt lat, a jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na
kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników
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oddziałuje na wszystkich Studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.
- Chciałbym podziękować za wiele lat inspirującej współpracy Pana Profesora ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Pańska wytężona praca i głębokie zaangażowanie
przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju naszej Alma Mater, a dzięki ogromnej pasji, zaangażowaniu i naukowej aktywności jest Pan niedoścignionym wzorem dla kilku pokoleń
swoich uczniów – te słowa w liście gratulacyjnym do Pana Profesora skierował JM Rektor
SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom świata nauki, biznesu, kultury i polityki za ich
wyjątkową publiczną działalność od 1992 roku. Laury Umiejętności i Kompetencji, stanowiące symboliczną formę uznania, otrzymali w tym roku m.in.:
•

Kryształowy Laur z Diamentem - prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM,

•

Kryształowy Laur z Diamentem - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Petelenz, Kierownik III

Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w latach 1986 – 1995,
•

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji - dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, Kierownik
Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej i Chirurgii Stomatologicznej SUM.

– Celem „Laurów” jest zwrócenie uwagi na autorytety, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych
czasach. To również próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach, poprzez osoby,
w których działaniach można je odnaleźć – podkreśla Tadeusz Donocik, Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Łącznie w tym roku Kapituła przyznała 25 nagród.
Serdecznie gratulujemy!
[Źródło i zdjęcie: RIG w Katowicach]
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Order Odrodzenia Polski dla wieloletniego nauczyciela akademickiego
SUM prof. dra hab. n. med. Włodzimierza Kargula
4 lutego 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. W latach 1974-2007 był nauczycielem
akademickim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach).
„W latach 1992-2007 prof. Kargul był członkiem Zarządu Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK, a w latach 1998-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu tej
Sekcji. W latach 2000-2004 był przewodniczącym Oddziału Katowickiego PTK, organizując w tym czasie kilkadziesiąt zebrań naukowo-szkoleniowych dla lekarzy z zakresu kardiologii. Pełniąc funkcję kierownika
Kliniki Elektrokardiologii zorganizował w Katowicach wraz ze
swoim zespołem pięć edycji
(2004-2008) ogólnopolskich Jesiennych

Warsztatów

Resyn-

chronizacyjnych. Prof. Kargul był
przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej
EHRA. W latach 1990-2000 był
społecznym członkiem Centralnej Komisji Przetargowej przy
Ministerstwie Zdrowia, zaopatrującej wszystkie ośrodki implantacyjne w Polsce w urządzenia ratujące życie” – czytamy na stronie www.pulsmedycyny.pl
Orderem Odrodzenia Polski został odznaczony również prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki

Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 w Szczecinie.
Wybitni kardiolodzy elektrofizjolodzy zostali wyróżnieni za wyjątkowe zasługi w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych u polskich pacjentów.
[Źródło i zdjęcie: pulsmedycyny.pl]
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Nominacja profesorska dla dr hab. n. farm. Ilony Kaczmarczyk-Sedlak
Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt nominacji profesorskiej dr hab. n. farm. Ilonie
Kaczmarczyk-Sedlak. Tytuł profesora nauk
medycznych i nauk o zdrowiu otrzymała postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 r.
Prof. dr hab. n. farm. Ilona KaczmarczykSedlak – Kierownik Katedry Farmakognozji
i Fitochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, farmaceutka, specjalista farmakolog. Znawca biochemicznych
i molekularnych mechanizmów działania leków oraz różnych substancji, w tym pochodzenia roślinnego. Uczestniczy jako ekspert w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Zielarstwa. Prowadzi badania i wykłady z zakresu fitofarmakologii i ziołolecznictwa.
Zatrudniona w SUM od 1985 r. W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach pełni
funkcję Członka Komisji Programowej Kolegium Kształcenia Specjalistycznego, Komisji Re-

krutacyjnej na studia podyplomowe, Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia
Specjalistycznego i Ciągłego Farmaceutów i Diagnostów Laboratoryjnych, Rady Dyscypliny
Nauk Farmaceutycznych SUM.
Jest autorką/współautorką 318 publikacji, w tym m.in.: 4 podręczników, 72 artykułów
w czasopismach krajowych i zagranicznych, 177 streszczeń zjazdowych oraz 4 referatów
zjazdowych. Jest też tłumaczem polskiego wydania „Farmakologii w zarysie” (aut.
M. J. Neal), a także współautorką 4 wydań „Kompendium farmakologii” (2001, 2005, 2010
i 2015). Publikacje uzyskały następującą liczbę punktów IF: 85,992, MNiSW: 2052, Indeks
Hirscha: 10, zaś liczba prac cytowanych wynosi 52, a liczba cytowań: 328.

Laureatka nagrody MZiOS, a także 10 nagród Rektora SUM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. W uznaniu za zasługi dla farmacji odznaczona Medalem im. Aptekarza
Edmunda Baranowskiego.
Członkini Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (Przewodnicząca Oddziału Śląskiego
2016-2019), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Komitetu Zielarskiego, Polskiego Towarzystwa Zielarzy
i Fitoterapeutów oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
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Serdecznie gratulujemy!

Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Katarzyny KomosińskiejVassev
Postanowieniem z dnia 6.02.2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med.
Katarzynie Komosińskiej-Vassev tytuł nau-

kowy profesora nauk medycznych i nauk
o zdrowiu.
Pani Profesor obecnie pełni funkcję Prodziekana

Wydziału

Nauk

Farmaceutycznych

w Sosnowcu SUM w Katowicach, posiada
specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie medycyny laboratoryjnej. Legitymuje się prawie 27-letnią działalnością dydaktyczną, uczestnicząc w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym
farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Jest członkiem Rady Dyscypliny Nauk Medycznych SUM w Katowicach i członkiem Komisji Nauki tej Rady. Działalność naukowa dr hab.
n. med. Katarzyny Komosińskiej-Vassev dotyczy zagadnień szeroko pojętej medycyny laboratoryjnej, obejmujących ocenę metabolizmu składników macierzy pozakomórkowej –
proteoglikanów, ich łańcuchów glikozoaminoglikanowych oraz białek włóknistych, a także
– ocenę równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w przebiegu procesów fizjologicznych jak i patologicznych w ustroju, z określeniem możliwości zastosowania badanych parametrów biochemicznych w diagnostyce laboratoryjnej. Istotną część działalności badawczej stanowią prace w zakresie postsyntetycznej modyfikacji składników macierzy pozakomórkowej, jak również prace, dotyczące oddziaływań składników macierzy z licznymi ligandami, włączając cytokiny, czynniki wzrostowe i ich inhibitory. Prace naukowo-badawcze
powstałe w okresie ostatnich latach skupiają się na ocenie zmian składu i struktury glikozoaminoglikanów i białek macierzy pozakomórkowej w procesach naprawy uszkodzeń
tkankowych w doświadczalnym modelu gojenia się ran pooparzeniowych. Ważnym aspektem działalności naukowo-badawczej Pani Profesor są badania z zastosowaniem spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie właściwości antyoksydacyjnych wybranych leków i aktywnych substancji pochodzenia naturalnego.
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev jest autorką wielu recenzji prac naukowych w czasopismach o współczynniku oddziaływania IF oraz kilkunastu prac eksperckich,
związanych z oceną projektów międzynarodowych finansowanych przez Narodowe Cen21
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trum Badań i Rozwoju. Odbyła cztery zagraniczne staże naukowo-szkoleniowe w Université de Reims Champagne-Ardenne (Francja) oraz Medical University of Varna (Bułgaria),
uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i pracach nad harmonizacją programów dydaktycznych dla studentów kierunku farmacja na europejskich wydziałach farmaceutycznych. Pani Profesor jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (Viceprzewodnicząca
Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach w kadencji
2017–2021), Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zaś od 2009 roku – Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny
Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry). Od 2012 roku jest członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (początkowo Członek Rady Zarządu
obecnie – Przewodnicząca Grupy Roboczej: Biochemia Kliniczna/Diagnostyka Laboratoryjna. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała wyróżnienie przyznane przez Ministra Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Nagrodę Specjalną im. Prof. Jana Sznajda „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej” przyznaną przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej za całokształt działalności zawodowej i naukowej, jak również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest także laureatką licznych nagród JM Rektora SUM.
Serdecznie gratulujemy!

Nominacja profesorska dla dr hab. n. farm. Pawła Olczyka
Postanowieniem

z

dnia

6.02.2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy
profesora

nauk

medycznych

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie
nauki farmaceutyczne dr. hab.
n. farm. Pawłowi Olczykowi.
Prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, prof. SUM pełni funkcję
Kierownika Zakładu Farmacji Aptecznej Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zastępcy Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych SUM (od 2019 r.), Członka Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej (od 2017 r.), Eksperta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pełni
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także funkcję Eksperta CMKP ds. opracowania programów kursów w kształceniu ciągłym
(od 2020 r.). Został wybrany na członka Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii
Nauk na kadencję 2020-2023.
Aktywność naukowo-badawcza dra hab. n. farm. Pawła Olczyka, prof. SUM dotyczy biochemii i patobiochemii tkanki łącznej w odniesieniu do naprawy uszkodzeń tkankowych oraz
zaburzeń metabolicznych.
Serdecznie gratulujemy!

Nominacja profesorska dla dr hab. n. biol. Adama Stebla
Postanowieniem z dnia 6.02.2020 r. Prezydent RP
Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk
medycznych i nauk o zdrowiu dr. hab. n. med. Adamowi Steblowi.
Prof. dr hab. n. biol. Adam Stebel urodził się
6 stycznia 1966 roku. W latach 1985–1990 studio-

wał na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 1 X 1990 r.
podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), początkowo na stanowisku młodszego asystenta, od 1991 r. asystenta, a od 1995 r. – adiunkta. W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od
2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
SUM. W 2019 roku został zatrudniony na stanowisku profesora SUM.
Jego badania koncentrują się wokół następujących tematów: rozmieszczenie i ocena zasobów roślin leczniczych w Polsce, ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roślin
leczniczych, taksonomia roślin, fitoindykacja, etnofarmacja oraz aktywność roślinnych substancji biologicznie czynnych. Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 372 prace, co
przekłada się na 57,2 pkt Impact Factor i 3167 pkt MNiSW, liczba cytowań wynosi 369
a Indeks Hirscha 11. Był promotorem dwóch rozpraw doktorskich oraz recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz sześciu przewodach doktorskich. Wypromował 59
magistrów farmacji lub kosmetologii. Za działalność naukowąi dydaktyczną uhonorowany
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został licznymi nagrodami, m. in. medalem im. Prof. Z. Czubińskiego przyznawanym przez
Polskie Towarzystwo Botaniczne. Pełni funkcję Sekretarza Sekcji Briologicznej Polskiego
Towarzystwa Botanicznego.
Serdecznie gratulujemy!

„Poznanie jest ciekawe” – rozmowa z Profesorem Jerzym Chudkiem
Ścieżka naukowa może być ciekawa. Niewątpliwie, nie jest ona łatwa, ale dla osób, które posiadają potencjał intelektualny i aspiracje, żeby robić coś więcej niż większość, jest to ścieżka, którą
warto podjąć
Czym dla Pana jest powołanie do Polskiej
Akademii Nauk?
To na pewno wielkie wyróżnienie. Jest to jedna
z ważniejszych rzeczy, które można osiągnąć
w życiu, pracując w Polsce jako naukowiec.
W jaki sposób będzie przebiegał dalszy Pana
rozwój w Polskiej Akademii Nauk?
Nie wiem. To życie napisze scenariusz. Jest za
wcześnie, by na to pytanie odpowiedzieć. Najpierw trzeba instytucję poznać, aby następnie
znaleźć w niej swoje miejsce.
Powołanie do PAN to kolejne osiągnięcie Pana Profesora w życiu. Do nich jeszcze
przejdziemy, ale wróćmy do początku tej drogi. Po zdaniu matury był Pan przekonany,

że medycyna to ten właściwy kierunek studiów?
Myślę, że mało kto w tym wieku wie, co chce w życiu robić. W zdecydowanej większości
jest to przypadek, który kieruje człowieka w jakąś drogę życiową. Wybór medycyny był
częściowo przypadkowy, a częściowo realizacją marzeń mojej matki, która była położną.
Wynikał też z zainteresowania naukami biologicznymi, jeśli medycynę można postrzegać
jako naukę biologiczną. Na etapie, kiedy wybierałem medycynę nie miałem o niej większego pojęcia.
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Patrząc z perspektywy lat - to była dobra decyzja czy dzisiaj dokonałby Pan innego
wyboru?
Nie znamy innych alternatywnych dróg. Mamy o nich jakieś wyobrażenie, natomiast znamy
tylko tę drogę, którą ostatecznie wybraliśmy, i po której kroczymy. Trudno ocenić jak te
inne drogi by się rozwinęły. Ludzie mówią, że człowiek jest kowalem swojego losu. Jest
w tym dużo prawdy, ale czynnik przypadku, splotu okoliczności, który jest od niego niezależny, jest na pewno też tym, który ukierunkowuje naszą drogę.
Na nasze życie, również to zawodowe, mają wpływ inni ludzie, ci, których spotykamy
na swojej drodze. Często się słyszy, że gdyby nie ten konkretny człowiek, nie byłoby
mnie dziś w tym miejscu, w którym jestem.
Ależ oczywiście! Takich osób w moim życiu było kilka. Pierwszą z nich był Profesor Franciszek Kokot. Zresztą jego sława była jedną z przyczyn, dla których rozpocząłem pracę w jego Klinice. Niewątpliwie był pierwszym moim nauczycielem – nie tylko zawodu, ale także
dzięki niemu zrozumiałem na czym polegają badania naukowe. Drugą osobą był Profesor
Gyula Kovacs z Heidelbergu, który prowadził badania genetyczne w nowotworach nerek.
Przypadek sprawił, że trafiłem do jego laboratorium, aby prowadzić badania nad genetyką
guzów przytarczyc. 18 miesięcy spędziłem w laboratorium molekularnej onkologii. To był

drugi moment spotkania z nauką podstawową, zajmującą się metodami, które są niewątpliwie obce dla większości lekarzy.
Jest Pan lekarzem i naukowcem. Z czego, w tych dwóch aktywnościach, jest Pan
szczególnie dumny?
Jednym z sukcesów było nabycie umiejętności diagnostyki genetycznej, która w latach 90.
była jeszcze w Polsce mało rozpowszechniona. Były to czasy już po wprowadzeniu techniki
PCR, która stała sie kołem napędowym dla badań genetycznych i sekwencjonowania genomu. Pojawiły się maszyny, które pozwalały na zautomatyzowanie procesu sekwencjonowania, procesu analizy fragmentów DNA namnożonych w reakcji PCR. To był okres bardzo

intensywnego rozwoju genetyki, który zmienił metody wymagające dużej ilości DNA, oparte głównie na hybrydyzacji, na metody, które posunęły naukę bardzo znacząco, umożliwiając badania z niewielką ilością DNA. Nabycie umiejętności posługiwania się tymi narzędziami było źródłem satysfakcji.
Innym istotnym elementem było wprowadzanie na terenie tego szpitala (red. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego SUM), transplantacji trzustki,
równoczasowej transplantacji nerki i trzustki, gdzie wraz z kolegami przecieraliśmy szlaki,
ucząc się opieki zarówno tej w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, jak i tej odległej,
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nad tą bardzo szczególną grupą pacjentów. To oznaczało bycie pionierem, oczywiście nie
na skalę światową, ale lokalną. Jednak i to pozwala osiągnąć satysfakcję z nabywania nowych umiejętności, których nie miał się od kogo nauczyć.
Kolejnym etapem stała się onkologia. To szczególny dział medycyny, który wiąże się z licznymi niepowodzeniami. Rzadziej zapewnia satysfakcję, w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny. Tych momentów, w których człowiek nabywa przekonania, że podjęte działania wobec chorego przyniosły mu rzeczywistą korzyść jest znacznie mniej, ale te stosunkowo rzadkie momenty są tego warte.
Jak studenci mają przygotować się na te niepowodzenia? Jak mają sobie z nimi radzić
jako młodzi lekarze?
Niepowodzenia w medycynie zdarzają się bez względu na ścieżkę, którą się wybierze. Tak,
więc wybierając medycynę i pracę z pacjentem, a nie zaszywając się w laboratorium, z tymi
niepowodzeniami trzeba się zawsze liczyć. Tych niepowodzeń w onkologii jest więcej niż
w wielu innych dziedzinach medycyny i na to ten młody adept musi być przygotowany. Do
radzenia sobie z tym problemem przygotuje go potem również praca. Ci, którzy wybiorą
tę drogę mają niepowtarzalną szansę na śledzenie dynamicznego rozwoju dziedziny. Tym
samym, to, co dziś wiąże się z oczekiwaną przegraną, za dekadę, dwie może okazać się już
wyleczalne, więc jest to droga, która może prowadzić, oczywiście poza koniecznością ciągłego zgłębiania tej wiedzy i modyfikowania swojej codziennej praktyki klinicznej, do zna-

czących w przyszłości osiągnięć, których nie będzie w innych dziedzinach medycyny. Tak,
więc ten dynamiczny rozwój, przyszłość potencjalnych nowych terapii, z których część zaowocuje sukcesem, na pewno jest warta podjęcia wysiłku. Dlatego dla osób, które nie boją
się zmagać z ciągle nowymi wyzwaniami, onkologia jest na pewno ciekawą opcją.
Był Pan Kierownikiem 40 projektów badawczych. Najistotniejszy projekt?
Najistotniejszy, którego zresztą nie byłem kierownikiem, to PolSenior. Badanie epidemiologiczne. Największe w Polsce. Realizowane w wielu ośrodkach. To badanie było jednym
z trudniejszych, które w swoim życiu realizowałem. Do tych najistotniejszych należą też te,
które realizuję obecnie, np. badanie nad zastosowaniem leku - dostępnego, ale

w zupełnie innym wskazaniu - terapii orbitopatii tarczycowej, w której pierwsi na świecie
w sposób celowy zastosowaliśmy globulinę antytymocytarną. Na obecnym etapie zaczynamy światu pokazywać nasze wyniki. Widzimy, że ta terapia może stanowić przełom - nie
jako pierwsza linia leczenia, ale jako terapia, kiedy zawiodło leczenie sterydami i radioterapia oczodołu. To terapia dla pacjentów, którym dotychczas niewiele można było zaproponować. Terapia którą oferujemy, co prawda wciąż jeszcze eksperymentalna, polega na stosowaniu przeciwciał niszczących limfocyty T, powodując wielomiesięczne, a nawet ponad
roczne remisje. To, moim zdaniem, jest najodważniejszy projekt, który podjąłem w swoim
życiu, a który ma szansę na wprowadzenie do kanonu terapii tej jednostki chorobowej.
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Jak długo trzeba będzie czekać na wdrożenie tej terapii, już nie w formie eksperymentalnej, w innych ośrodkach?
To jeszcze może potrwać 2-3 lata, bo grupa chorych, którą zbieramy musi być odpowiednio duża, aby w sposób wiarygodny móc określić skuteczność tej terapii. A mogą być również przypadki, w których ona nie będzie działać. Dotychczas w tej eksperymentalnej terapii udział wzięło 8 pacjentów. Za sukces należy poczytać 7 z 8 obserwacji, czyli u jednego
pacjenta nie była wystarczająco skuteczna. Przyniosła poprawę, ale nie była ona tak spektakularna jak w pozostałych przypadkach.
Co jeszcze chciałby Pan osiągnąć, czego dokonać? Co jest Pana marzeniem?
Chciałbym pozyskać większą grupę młodych ludzi, którzy chcą pracować naukowo. Obecnie ta ścieżka rozwoju wydaje się mało atrakcyjna dla zdecydowanej większości absolwentów wydziałów medycznych.
Dlaczego?
Jest trudna, wymaga poświęceń. Nie przynosi łatwego sukcesu. Czasami sukces nigdy nie
nadchodzi. Wiąże się z wyrzeczeniami. Tego młode pokolenie nie chce.
Jak połączyć bycie lekarzem, bycie naukowcem i jeszcze znaleźć czas na życie prywat-

ne?
W Polsce jest to trudne. Ze względu na warunki zewnętrzne i czasy. Przy tak ogromnej
konkurencji światowej prowadzenie badań naukowych jest bardzo trudne. Wymaga bardzo dużych poświęceń. Coraz trudniej jest łączyć tę aktywność z opieką medyczną sprawowaną nad pacjentami, gdzie szpitale kliniczne nie są traktowane lepiej niż szpitale rejonowe. Spotykamy się z tymi samymi problemami. Nie mamy większego wsparcia finansowego. Pozyskanie środków na finansowanie nauki też jest trudne ze względu na budżet Nauki Polskiej, który jest skromny. To nieporównywalnie mniejsze środki od tych, którymi dysponują naukowcy w tej zamożniejszej części świata, która nadaje ton rozwoju nauki. Nasze
nakłady są nieporównywalnie małe w porównaniu do krajów zachodnich, nie mówiąc już

o Stanach Zjednoczonych.
Co chciałby Pan przekazać Studentom SUM?
Poznanie jest ciekawe. Ścieżka naukowa może być ciekawa. Niewątpliwie, nie jest ona łatwa, ale dla osób, które posiadają potencjał intelektualny i aspiracje, żeby robić coś więcej
niż większość, jest to ścieżka, którą warto podjąć.
Dziękuję za rozmowę.

27

NEWSLETTER NR
KWIECIEŃ

50

2020

PROF. 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.
Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SUM, poszerzył grono Członków Korespondentów PAN wzmacniając dziedzinę medycyny w tym zaszczytnym gremium.

Nie ma jednego lidera. Jest zespół ludzi - rozmowa z Profesorem Wojciechem Wojakowskim
Myślę, że w nauce, jak i w medycynie
jest tak, że bardzo dużo zależy od osób,
od których się uczymy. Jeżeli trafimy na
kogoś, kto jest otwarty, kto wspiera
młodych, jest prawdziwym mistrzem to
wtedy łatwiej nam się rozwijać
Poszerzył Pan grono członków Polskiej Akademii Nauk. Co to dla Pana
oznacza?
To jest dla mnie wielkie wyróżnienie,
zwłaszcza, że członkami PAN są osoby,
które były dla mnie wzorami, mistrzami. Moi nauczyciele akademiccy - Pan Profesor Michał
Tendera, Pan Profesor Andrzej Więcek, a także twórca kardiologii interwencyjnej w Polsce
Pan Profesor Witold Rużyłło. Tak więc jest to możliwość pracy w gronie ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w moim rozwoju. Na pewno jest to bodziec do dalszej pracy i przede
wszystkim do kształcenia następnych pokoleń naukowców i lekarzy. Im też trzeba dać
wzór, pokazać, że można osiągnąć dużo, jeżeli się jest konsekwentnym i ciężko pracuje.
Myślę, że w nauce, jak i w medycynie jest tak, że bardzo dużo zależy od osób, od których
się uczymy. Jeżeli trafimy na kogoś, kto jest otwarty, kto wspiera młodych, jest prawdzi28
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wym mistrzem to wtedy łatwiej nam się rozwijać. Ja zawsze miałem to szczęście do ludzi.
Zaczynałem pracę lekarza w Klinice Chorób Wewnętrznych SUM u świetnego klinicysty
Profesora Marka Machalskiego, a potem w Katedrze Biochemii SUM u Pana Profesora Jana Gmińskiego, gdzie nauczyłem się podstaw pracy naukowej i interdyscyplinarnego podejścia do badań. Wtedy jeszcze nie było tak oczywiste łączenie biologii molekularnej nauk podstawowych z naukami klinicznymi. Potem miałem szczęście trafić do Kliniki Profesora Tendery, gdzie mogłem rozwijać się jako kardiolog i prowadzić w sposób zupełnie nieograniczony działalność naukową. To znaczy wszystkie pomysły, które miały sens były popierane, miałem możliwość aplikowania o granty, robienia badań. Tak więc nauczyłem się
bardzo wiele. Pan Profesor Tendera, jako Prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, umożliwił mi również kontakty międzynarodowe. Był takim prawdziwym mistrzem, który pozwala się rozwijać, pokazuje drogę i wspiera, cieszy się z sukcesów innych.
Potem spotkałem Profesora Mariusza Ratajczaka, który pracuje w Stanach Zjednoczonych,
a który umożliwił współpracę w zakresie badań podstawowych biologii komórek. Miał wizję, którą wspólnie realizowaliśmy. Dzięki temu też Uczelnia realizowała bardzo duży
grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Myślę, że to przede wszystkim w takich dużych projektach kluczowa jest wspólna wizja i dobre zrozumienie w interdyscyplinarnym
zespole. Mogłem też uczyć się techniki wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej
od najbardziej doświadczonych operatorów dr Marka Króla, prof. Pawła Buszmana i An-

drzeja Ochały. Miałem to szczęście współpracować z wybitnymi, dobrymi ludźmi, którzy po
prostu nie bali się dopuścić do swojego grona młodszych kolegów.
Realizuje Pan wiele programów naukowych. Te szczególne to…?
Myślę, że na każdym etapie pracy był jakiś wiodący projekt, w wyniku którego powstała
dobra publikacja. Zaczynając od początków naszych badań w zakresie kardiologii, wraz
z zespołem Profesora Ratajczaka udokumentowaliśmy, że w zawale serca do krwi wydostają się różne prymitywne formy komórek, czego wcześniej nikt nie opisał i to zostało
opublikowane w bardzo znaczącym czasopiśmie Circulation. Od tej pory ta praca była cytowana kilkaset razy.
W ostatnim okresie prowadzę projekty badawcze dotyczące obrazowania wewnątrzwieńcowego,

czyli

oglądania

tętnic

wieńcowych

„od

środka”

za

pomocą

metod

o dużej rozdzielczości. Mamy możliwość bardzo dokładnego obrazowania tętnic za pomocą optycznej tomografii koherentnej, którą mamy dzięki temu, że Uczelnia z własnych funduszy zakupiła to urządzenie dla celów badawczych. Możemy zbadać mechanizm w jakim
doszło u danego pacjenta do zawału serca, skontrolować wszczepione stenty. To są bardzo ważne badania, bo one są praktycznie aplikowalne.
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W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację grantu VALE, który był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED, a którego Nasza
Uczelnia była koordynatorem. Mój współpracownik Pan Docent Grzegorz Smolka, przez
wiele lat wypracował bardzo nowoczesną metodę leczenia ubytków powstałych wokół
sztucznej zastawki wszytej chirurgicznie. Przy jego zasadniczym udziale, udało nam się
stworzyć nowe, urządzenie dedykowane do leczenia tego typu ubytków, które przeszło
próby na zwierzętach, a wkrótce zostanie po raz pierwszy wszczepione u ludzi. Wydaje się,
że jest to urządzenie optymalne do leczenia tego typu wad serca, bo powstało w oparciu
o wieloletnie obserwacje kliniczne. Jeśli pierwsze próby kliniczne się powiodą, to wkrótce
to innowacyjne polskie urządzenie będzie dostępne na rynku. Oczywiście stworzenie takiego urządzenia wymagało współpracy z przemysłem (firma Balton) i innymi ośrodkami
naukowymi w ramach konsorcjum (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Weterynaryjny
we Wrocławiu).
Moja wizja rozwoju jednostki, którą kieruję, to opracowywania nowych metod leczenia,
a w szczególności urządzeń wszczepialnych, które w kardiologii interwencyjnej są bardzo
ważne. Uczelnie medyczne powinny uczestniczyć w tworzeniu nowych technologii pomagających pacjentom oraz przynoszących dodatkowe środki na rozwój zaplecza badawczego. Komisja Europejska chętniej finansuje badania aplikacyjne, bo zrozumiano, że Europa

musi stać się konkurencyjna w stosunku do Stanów Zjednoczonych czy krajów azjatyckich
i wdrażać nowe technologie, a nie tylko je importować. Myślimy wraz zespołem
o pozyskaniu kolejnych grantów na opracowanie nowych technologii leczenia wad serca.
Możemy coś zdradzić o planach na przyszłość?
Chciałbym się skoncentrować na jednym, dwóch dużych projektach badawczych. Rozpoczęliśmy we współpracy z King’s College w Londynie projekt dotyczący badania mechanizmów w jakich dochodzi do degeneracji sztucznych zastawek biologicznych. To jest projekt na wiele lat, ale dla mnie bardzo ważny, bo łączy badania podstawowe z perspektywą
ich aplikacji w klinice. Problem degeneracji protez biologicznych jest bardzo istotny. Reali-

zujemy także 2 projekty finansowane w ramach programu Horyzont 2020 oraz jeden Strategmed w których testujemy nowe metody leczenia niewydolności serca oraz opornej dławicy za pomocą m.in. terapii genowej i komórkowej.
Korzystając z tego, że mam współpracowników, którzy osiągnęli dojrzałość naukową i są
w stanie tworzyć własne projekty badawcze, chciałbym dać im jak największą swobodę,
żeby rozwijali się i publikowali. Poza tym sama praca zabiegowa jest bardzo ciekawa, ale
wymaga wieloletniego doświadczenia, więc musimy kształcić kolejne pokolenia kardiologów interwencyjnych.
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Porównując czasy, kiedy Pan Profesor zaczynał a te obecnie – jak duży jest przeskok
w kardiologii?
Ogromny. W czasie ostatnich 20 lat zmieniło się podejście do leczenia, leki, metody diagnostyczne, co przede wszystkim spowodowało, że znacznie zmniejszyło się ryzyko zgonu
z powodu zawału i niewydolności serca. Polska zawsze była liczącym się krajem w leczeniu
interwencyjnym zawału serca, które zapoczątkowano w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Dzisiaj mamy bardzo dobrze rozwiniętą opiekę nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, czyli zawałami. Praktycznie cały kraj jest pokryty siecią pracowni kardiologii interwencyjnej, gdzie bez przerwy 24 h na dobę, 7 dni a w tygodniu, pracują kardiolodzy interwencyjni. W tej chwili rozwijamy metody małoinwazyjne leczenia chorób zastawek serca. Pod względem technicznym, merytorycznym jesteśmy w stanie zrobić wszystko
to, co robią w najlepszych ośrodkach na świecie. Jednak te technologie są bardzo kosztowne. Mamy ograniczone finansowanie kardiologii interwencyjnej, co powoduje, że do
małoinwazyjnego leczenia wad serca pacjenci mają ograniczony dostęp.
Zatem w tej dziedzinie medycyny jest przeskok, a czy możemy mówić o zmianach
w podejściu pacjentów do dbania o swoje zdrowie?
Jest pokolenie ludzi, którzy w tej chwili mają lat 40, 50 lat, którzy zaczęli o siebie dbać, robić badania profilaktyczne, uprawiać sport, interesować się swoim stanem zdrowia. Myślę,

że wiedza o szkodliwości palenia papierosów, wysokiego stężenia cholesterolu, czy braku
ruchu i nieodpowiedniej diety jest rozpowszechniona. Natomiast jeszcze cały czas pacjenci, wydaje mi się, za mało czują się odpowiedzialni za swoje zdrowie. Na przykład w leczeniu zawału serca, ogromny wysiłek włożono, by skrócić, zależny od systemu opieki zdrowotnej, czas reakcji od początku bólu w klatce piersiowej do momentu udrożnienia tętnicy
w szpitalu – mam tu na myśli transport, bezpośrednie przekazanie pacjenta do pracowni
kardiologii interwencyjnej - natomiast nie skraca się czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów do zawiadomienia karetki przez pacjenta. Akcje społeczne przypominają
o tym, że ból w klatce piersiowej powinien spowodować konkretne działania, ale tego
trzeba już uczyć dzieci w szkole podstawowej. Na przykład tego, że najważniejszym działa-

niem prozdrowotnym oprócz diety jest regularna aktywność fizyczna. W Polsce w tej chwili po zawale serca funkcjonuje system skoordynowanej opieki, kiedy każdy pacjent po zawale serca ma zaplanowany na rok program rehabilitacji, w którym ocenia się też czy rzucił
palenie, czy ma odpowiednio niskie stężenie cholesterolu i nasz ośrodek jest jednym
z wiodących ośrodków, który zachęca największą liczbę pacjentów, żeby w tym programie
brali udział.
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Jest Pan lekarzem i naukowcem. Jakie momenty, w tych dwóch aktywnościach, zapamięta Pan na długo?
Na pewno były to momenty, kiedy udało się uratować pacjentów, którzy, jak się obawialiśmy, nie mieli żadnych szans. To są te chwile, które podtrzymują nas na duchu, bo to jest
ciężka praca. Często i fizycznie, i psychicznie obciążająca. Ale pozytywne jest też to, że nieinwazyjne wymiany zastawek serca, które kiedyś trwały 3-4 godziny i na sali było 20 osób,
w tej chwili odbywają się bez usypiania pacjenta i trwają 40 minut. Są też bardzo przykre,
tragiczne momenty, kiedy ci pacjenci, którzy mają zbyt duże uszkodzenia serca, czy nieszczęśliwe współwystępowanie różnych chorób, które ich obciążają – umierają. Często
młodzi ludzie, których nie daje się uratować. Pamiętam młodego 23-letniego mężczyznę,
ojca małego dziecka, który po zażyciu dopalaczy doznał zawału serca. Zmarł pomimo założenia mu pompy wspomagającej pracę serca, opieki kilkunastu osób z oddziału intensywnej terapii. Takie momenty są przykre, ale lekarz nie może pozwolić, by niepowodzenie
przy leczeniu jednego pacjenta wpłynęło na jego podejście do kolejnych pacjentów. Trzeba się na to przygotować, wybierając ten zawód.
Jak zachować ten optymizm nawet po trudnym dyżurze? Jak sobie z tym obciążeniem
radzić?
Mam w tej chwili świetny zespół. Wielu młodych ludzi, którzy są bardzo mocno zmotywo-

wani do ciężkiej pracy. Są specjalności, które wymagają równie dużego zaangażowania, co
kardiologia interwencyjna, ale nie wymagają na przykład wstawania w nocy czy całodobowych dyżurów. Osoby wybierające specjalizacje, związane z leczeniem stanów zagrożenia
życia muszą mieć odpowiednią do tego konstrukcję psychiczną. Ktoś może być świetnym
lekarzem zachowawczym, który bardzo dobrze diagnozuje i leczy, ale nie do końca musi
się sprawdzać w pracy zabiegowej i odwrotnie. Myślę, że niczym złym jest zmiana swojego
kierunku zawodowego i rozwój w zupełnie innej specjalności, jeśli ktoś czuje, że mu to nie
odpowiada. Myślę, że teraz młodzi lekarze mają znacznie większe możliwości rozwoju, dostępu do publikacji – na przykład Biblioteka Uczelni umożliwia zdalny dostęp do publikacji.
Dzięki temu, będąc wieczorem w szpitalu, można skorzystać z zasobów Biblioteki. Jest to

bardzo cenne.
Z kolei obecnie młodzi lekarze są nadmiernie obciążeni obowiązkami administracyjnymi.
Trudno robić dobrze wszystko naraz – uczyć studentów, prowadzić badania naukowe
i jeszcze robić zabiegi, więc musi być podział w zespole. Ktoś jest lepszym dydaktykiem,
a ktoś jest lepszym naukowcem i trzeba to zaakceptować. Zmienia się też struktura i organizacja klinik, przynajmniej w moim przekonaniu. Dawniej hierarchia wynikała ze stażu pracy, a nie zawsze z dorobku naukowego. Teraz ta mobilność jest znacznie większa. Mam
w zespole osobę, która uzyskała habilitację, mając lat 30 na podstawie dorobku wypraco-
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wanego w wiodącym ośrodku zagranicznym. Taki młody naukowiec w pełni zasługuje możliwość prowadzenia własnych programów badawczych.
Przesłanie dla młodych naukowców?
Nie będę odkrywczy mówiąc, że trzeba mieć konsekwencje, pokorę i cierpliwość. Nie zniechęcać się. Nie zdarzyło mi się w praktyce, żeby jakaś publikacja została przyjęta do druku
w dobrym czasopiśmie za pierwszym razem. Większość przyjęto po drugiej, trzeciej recenzji, czasami po wykonaniu dodatkowych badań, co trwało miesiącami. Były publikacje, które zanim zostały opublikowane, były recenzowane w czterech różnych czasopismach.
Z perspektywy mogę powiedzieć, że część naszych pomysłów wcale nie było tak odkrywczych i mądrych jak sądziłem. Należy przyjmować uwagi rzetelnych i mądrych recenzentów
w sposób konstruktywny. Nie zawsze to, co robimy jest wybitne, przełomowe i trzeba czasami zmienić kierunek działań, żeby nie tracić czasu swojego i innych. Należy się w końcu
przygotować, że nie wszystko, co napiszemy zostanie szybko opublikowane. Czasami nigdy nie zostanie.
Potrzebne jest też szczęście i śmiała wizja, która w danym momencie może nie być taka
oczywista. Jeśli jest oczywista to znaczy, że już nie jest wizją tylko powtarzaniem czegoś,
co zostało zrobione. Trzeba się przygotować, że duża część pomysłów, koncepcji nauko-

wych jest nietrafiona, ale nie można się zniechęcać. Negatywny wynik to też jest wynik.
Jeżeli wychodzi nam, że coś nie ma znaczenia albo coś nie działa to jest to ważna część informacji. Nie można tego traktować jako coś przykrego czy niewygodnego. Po prostu tak
jest w nauce. Trzeba sobie odpowiednio wysoko ustawić próg frustracji. Jest wiele przeszkód administracyjnych, finansowych czy ludzkich, bo doba ma 24 godziny, które powodują, że części pomysłów nie damy rady zrealizować, ale należy wytrwale i konsekwentnie
realizować te, na których nam najbardziej zależy.
Warto młodym lekarzom, szczególnie tym najbardziej ambitnym i pracowitym przypomnieć, że ani kariera naukowa, ani bycie świetnym lekarzem nie dają spełnienia bez wspar-

cia rodziny, czy odpoczynku i odrobiny czasu na inne niż praca zainteresowania. Myślę, że
największy sukces odniosą ludzie, którzy będą potrafili znaleźć w życiu prywatnym, swoich
zainteresowaniach siłę do codziennej pracy. Nie można też zapomnieć, żeby równie intensywnie co o zdrowie pacjentów dbać o swoje własne.
To chyba jest trudne.
Jest. Zawsze sukces w pracy odbywa się kosztem życia prywatnego, a czasem i zdrowia.
Ilość pracy przytłacza, ale warto uświadomić sobie, że pracujemy w zespole. Myślę, że na-
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wet jeżeli sukces w pracy miałby się przesunąć o rok czy dwa to warto trochę więcej czasu
poświęcić rodzinie i sobie samemu.
Dziękuję za rozmowę.
——————————————PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH WOJAKOWSKI
Kierownik III Katedry Kardiologii i Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (SAM) 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 in-

nowacyjnych 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.
Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski poszerzył grono Członków
Korespondentów PAN wzmacniając dziedzinę medycyny w tym zaszczytnym gremium.

Student SUM wśród najbardziej przedsiębiorczych młodych Polaków
Mikołaj Basza, student trzeciego roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych
w Zabrzu SUM, dostał się do ścisłego finału inicjatywy Forbs’a i biura McKinsey
& Company. Chodzi o listę „25 przed 25” najbardziej przedsiębiorczych Polaków. Student
SUM pokonał około 500 kandydatów.
Pan Mikołaj jest pomysłodawcą i założycielem aplikacji mobilnej IRBA zajmującej się analizą danych istotnych medycznie z popularnych opasek wearable przy użyciu sztucznej inte34
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ligencji. Polski Fundusz Rozwoju uznał to za jeden z najbardziej innowacyjnych pomysłów
2018 roku.
Jako współzałożyciel firmy Sculo zajmuje się
drukiem szczegółowych modeli anatomicznych i wykorzystaniem druku 3D w medycynie. Jest doradcą spółki akcyjnej, do spraw
nowych technologii medycznych i współpracy ze startupami, organizatorem akcji charytatywnej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości do wspierania terapii dzieci.
Mikołaj Basza projektuje i wdraża technologie z powodzeniem wykorzystywane w nauce i biznesie - Największą nagrodą po tym roku
jest mieć świadomość tego, że kilka firm korzystało z naszej pracy, kilku lekarzy lepiej poznało możliwość nowych technologii – mówi student SUM. Wynalazki, które wyszły spod
ręki Pana Mikołaja mają wspierać lekarzy w ich codziennej pracy.
Serdecznie gratulujemy!

Rozdanie Nagród w Konkursie „Sukces Roku 2019 w Ochronie Zdrowia –
Liderzy Medycyny”
16 stycznia br. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Sukces Roku 2019
w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” zorganizowanego przez wydawnictwo Termedia
oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”.
W kategorii „Menedżer Roku
2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” wyróżnienie

odebrał Dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im.
św. Jana Pawła II SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marian Kreis.
Pan Dyrektor został doceniony
za pozyskanie funduszy unijnych i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
utworzenie nowoczesnego Centrum Urazowego dla Dzieci z pełnym zapleczem i lądowi-
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skiem dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wyposażenie, modernizację i cyfryzację Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej.
Podczas Gali wręczono również Nagrody Specjalne „Menedżera Zdrowia”. Jedna z nich została przyznana prof. dr hab. n. med. Iwonie Niedzielskiej, Kierownik Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej i Kliniki Chirurgii CzaszkowoSzczękowo-Twarzowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pani Profesor przeprowadza wiele innowacyjnych operacji. Jedna
z nich polegała na przeszczepieniu implantu brakującej części kości wydrukowanego na
drukarce 3D. Innowacją było równoczesne wszczepienie do zrekonstruowanej żuchwy
trzech implantów zębów. Wprowadziła również unikatową metodę leczenia naciekającej
postaci guza olbrzymiokomórkowego. Wdrożyła w trudno gojących się ranach terapię
podciśnieniową (niestosowaną do tej pory w chirurgii szczękowotwarzowej) z autorską
metodą zamykania przetok zewnętrznych. Stworzyła pierwszą w Polsce pracownię fizjoterapii dla chorych poddanych zabiegom chirurgii szczękowotwarzowej. Ma duże osiągnięcia
naukowe, m.in. pierwsza na świecie przeprowadziła badania genetyczne guzów dziąsła,
wyznaczając miejsce poszczególnym typom nadziąślaków. Udowodniła też wpływ schorzeń przyzębia na rozwój miażdżycy na podstawie badań genetycznych bioptatów.

Serdecznie gratulujemy!
[Źródło: termedia.pl; fot. Marek Misiurewicz, „Menedżer Zdrowia”]

Diament 30-lecia Polskiej Transformacji
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
został jednym z laureatów konkursu

Diament 30-lecia Polskiej Transformacji. Rozstrzygniecie konkursu odbyło
się 24 stycznia 2020 r. podczas uroczystej gali w hotelu Sangate w Warszawie. Nagrodę odebrał dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela, dyrektor SPSK
im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.
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Konkurs Diament 30-lecia Polskiej Transformacji odbywał się w ramach ogólnopolskiego
programu umacniania wiarygodności biznesowej „Sylwetki i marki 30-lecia Wolności RP”,
realizowanego przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Jego celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów jakości w obszarach przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach tego programu Szpital im. A. Mielęckiego otrzymał również statuetkę Diament Polskiej Innowacyjności 2019. W poprzednich latach kapituła tego konkursu przyznała Szpitalowi Perły Medycyny 2013 oraz tytuł Lidera Polskiego Lecznictwa 2015.
To kolejne prestiżowe wyróżnienie otrzymane w ostatnich latach przez SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2012 r. placówka otrzymała tytuł Lidera Ochrony Zdrowia. W 2017 roku szpitalowi wręczono Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode Polska, a w 2015 przyznano wyróżnienie w rankingu Diamenty
Forbesa.

Oddział Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii w Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym już po remoncie
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach zakończono modernizację Oddziału Ginekologii i Położnictwa
(odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy) oraz Neonatologii. To ostatni etap projektu,
którego koszt realizacji wyniósł niemal 7 500 000 zł.
W uroczystym otwarciu oddziałów uczestniczyli: Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian

Czyżewski,

prof.

SUM;

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach dr hab.
n. med. Tomasz Francuz, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Prezydent Katowic – Marcin
Krupa.

- To dla nas niezwykle

ważne wydarzenie. Możemy już
pochwalić się w pełni wyposażonym, zmodernizowanym Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, Blokiem Operacyjnym Ginekologicznym wraz z Zespołem Porodowym oraz Oddziałem Neonatologicznym. Cieszymy
się, że przebywające u nas pacjentki oraz mali pacjenci będą mogli być leczeni w najlepszych
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warunkach – podkreślał prof. Andrzej Witek, p.o. Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii
i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM.
W lipcu 2019 r. zakończono modernizację Oddziału Ginekologii, Bloku Operacyjnego Ginekologicznego wraz z Zespołem Porodowym. Był to pierwszy etap projektu, którego koszt
realizacji wyniósł 14 985 245 zł.
W październiku 2019 r. (w ramach drugiego etapu) otwarto zmodernizowany Oddział Okulistyki Dziecięcej i Blok Operacyjny Dziecięcy. Koszt realizacji wyniósł niemal 6 500 000 zł.
Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa (odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy), a także Oddziału Neonatologii to ostatni (trzeci) etap inwestycji, którego koszt wyniósł niemal 7 500 000 zł.
Zakres prac trzeciego etapu obejmował:
•

przebudowę i modernizację pomieszczeń zlokalizowanych na 4 piętrze budynku
Głównego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych,
elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych);

•

w ramach Oddziału Neonatologii zostały wydzielone pokoje dla noworodków obserwowanych, wcześniaków oraz intensywnej opieki noworodka, pomieszczenia dla noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pomieszczenia dla noworodków

izolowanych oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 243 m2;
•

w ramach odcinka położniczego Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono 9 pokoi łóżkowych z łazienkami przeznaczonymi dla dwóch matek z noworodkami (tzw.
system "matka z dzieckiem") oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni
około 498 m2;

•

w ramach odcinka patologii ciąży Oddziału Ginekologii i Położnictwa wydzielono
6 pokoi 2-łóżkowych z łazienkami, jeden pokój 1-łóżkowy z łazienką oraz pomieszczenia towarzyszące o łącznej powierzchni około 366 m2.
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Roboty budowlane i prace instalacyjno-montażowe trwały od lipca 2019 roku do grudnia
2019 roku.
Na oddziały trafił również nowoczesny sprzęt medyczny o wartości 1 267 901,64 zł. To
między innymi:
•

Stanowisko do opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji;

•

Respiratory noworodkowe;

•

Inkubatory zamknięte;

•

Lampy do fototerapii;

•

Kardiomonitory;

•

KTG do ciąży bliźniaczej;

•

KTG z telemetrią.

Modernizacja Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii to ostatni etap inwestycji, której całkowity koszt wynosi 29 970 335,54 złotych (w lipcu w UCK oddano Oddział
Ginekologii, Blok Operacyjny Ginekologiczny wraz z Zespołem Porodowym, w październiku Oddział Okulistyki Dziecięcej wraz z blokiem operacyjnym).
Dofinansowanie:
•

w wysokości 85% - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 – działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,

•

w wysokości 15 % - Ministerstwo Zdrowia.

II miejsce dla Chóru SUM
Podczas V Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek –
Łazy 2020, który odbył się w dniach 9-11
stycznia br., Chór Śląskiego Uniwersyte-

tu Medycznego w Katowicach pod dyrekcją Marty Zielińskiej został doceniony
spośród ponad 200 podmiotów wykonawczych z całej Polski i zajął II miejsce.
Kilka dni później tj. 19 stycznia 2020 r.
Wspólnota akademicka w Kościele pw. św. Kamila w Zabrzu mogła wysłuchać Koncertu
Kolęd w wykonaniu Chórzystów SUM.
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Serdecznie gratulujemy!

Warsztaty projektowe DigiCare Country w WNoZ w Bytomiu
W dniu 10 lutego br. w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego

Uniwersytetu

Me-

dycznego w Katowicach gościli
uczestnicy warsztatów projektowych DigiCare Country. Poza
partnerami projektu, reprezentującymi

ośrodki

(Bytom,
(Essen)

Kraków),
i

Płowdiw),

polskie
niemieckie

bułgarskie
w

(Sofia/

warsztatach

uczestniczyli również przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych reprezentujący instytucje
i organizacje realizujące opiekę

nad osobami z demencją i zagrożonymi demencją, takie jak Polski Czerwony Krzyż, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów, lokalne domy pomocy społecznej.
W ramach warsztatów zostały zaprezentowane podstawowe założenia projektu DigiCare
Country oraz podstawy merytoryczne dotyczące demencji, także w wymiarze międzykulturowym. Następnie, co stanowiło
najważniejszą część warsztatów,
w trakcie pracy grupowej wy-

pracowano

szereg

istotnych

konkluzji dotyczących potrzeb
i problemów osób opiekujących
się chorymi na demencję – zarówno w aspekcie dotyczącym
kontaktu z chorym, jak i godzenia własnych potrzeb z opieką, a także realizowania podstawowych funkcji życia codziennego przez opiekunów nieformalnych.
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Liczna obecność interesariuszy zewnętrznych, jak i duże ich zaangażowanie w pracę grupową, dowodzi o dużym zapotrzebowaniu na narzędzie wspomagające pracę opiekunów.
Projekt jest finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (identyfikator finansowania: 01DS19034).

E-recepta w Zakładzie Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
W semestrze letnim 2020 roku Apteka Szkoleniowa Zakładu Farmacji Aptecznej WNF
w Sosnowcu SUM w Katowicach, wychodząc naprzeciw dokonującemu się postępowi
w zakresie informatyzacji polskiej farmacji, rozpoczęła nauczanie realizacji e-recept, obok
realizacji tradycyjnych recept papierowych, rozszerzonych o tzw. „DRR”,
czyli elektroniczne dokumenty realizacji recepty, tożsame z tymi, realizowanymi w aktualnie funkcjonujących aptekach ogólnodostępnych.
Prace nad wprowadzeniem w Zakładzie Farmacji Aptecznej sztandarowego cyfryzacyjnego rozwiązania Ministerstwa Zdrowia w postaci e-recepty
rozpoczęto na początku 2019 roku,
równocześnie z obowiązkiem dostępności tej informatycznej innowacji w aptekach ogólnodostępnych na terenie Polski. Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa oraz Pracowników
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu - w tym głównie Panów mgr farm. Olgierda
Batoryny, Asystenta badawczo–dydaktycznego Zakładu Farmacji Aptecznej, a także mgr
Przemysława Jędrusika, Zastępcy Kierownika Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ds. technologii ICT w Katowicach SUM - w niedługim czasie udało się zainstalować

w Aptece Szkoleniowej, będącej jednym z głównych „narzędzi dydaktycznych” Zakładu
Farmacji Aptecznej, certyfikaty e-recepty, pozyskane dzięki przychylności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Należy nadmienić, iż wyżej wymieniona procedura, wprowadzona przy znaczącym wsparciu firmy KAMSOFT, była analogiczna do procesu, jaki musiała przejść każda apteka ogólnodostępna w Polsce, podczas podłączania do systemu P1. Należało także uwzględnić dodatkowe uwarunkowania, jakimi charakteryzuje się oprogramowanie apteczne, w postaci
środowiska testowego, co dodatkowo komplikowało cały proces wdrażania.
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Cały proces wdrażania e-recepty w Zakładzie Farmacji Aptecznej uzupełniło doposażenie
tej jednostki – z początkiem 2020 roku – w oprogramowanie gabinetowe AMMS firmy ASSECO. Dzięki temu Nauczyciele akademiccy Apteki Szkoleniowej są w stanie generować
e-recepty, korzystając z dostępnego środowiska testowego.
Wszystkie wymienione wyżej innowacyjne elementy pozwalają dostosować proces dydaktyczny do aktualnie wdrażanych rozwiązań w polskich aptekach tak, aby absolwent kierunku farmacja, prowadzonego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, był profesjonalnie przygotowany do podjęcia pracy w aptece, funkcjonującej zgodnie z najnowszymi prawnymi wymogami i praktycznymi procedurami.

Ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe „E-recepta – wdrożenie” oraz „Farmacja 2020 roku – E-ewolucja czy E-rewolucja?”
28 stycznia 2020 r. w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa
„E-recepta – wdrożenie”.
Była

to

pierwsza

w Polsce konferencja
zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo
Studentów
Oddział

w

Farmacji
Katowi-

cach, Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony

Zdrowia

(CSIOZ), Wydziały Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz Nauk Medycznych w Katowi-

cach SUM, dotycząca praktycznej implementacji/wdrażania innowacyjnego informatycznego rozwiązania – e-recepty. Dynamiczny postęp, dokonujący się w sferze informatycznej
nauk farmaceutycznych oraz medycznych, wymaga ścisłej kooperacji środowisk - aptekarskiego, medycznego oraz akademickiego.
Konferencja stanowiła sposobność do omówienia najczęstszych problemów, dotyczących
realizacji e-recept t.j. okresowych problemów dotyczących wysyłania DRR (dokumentów
realizacji recepty) do SIM (System Informacji Medycznej), braku możliwości transferu DRR,
przedłużającego się okresu oczekiwania na transfer DRR, nieprawidłowości w pobieraniu
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e-recept z SIM – w tym braku możliwości pobrania, przedłużającego się okresu oczekiwania pobierania e-recept z systemu SIM, tzw. odmienności wizualnych dotyczących warstwy
technicznej i wizualnej e-recepty.
Wyżej opisane zagadnienia zostały poruszone również podczas ogólnopolskiej konferencja naukowo-szkoleniowej „Farmacja 2020 roku – E-ewolucja czy E-rewolucja?”, która odbyła się tego samego dnia tj. 28 styczna 2020 r. na terenie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Jedności 8.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział w Katowicach, Śląską Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach oraz Zakład Farmacji
Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM.

Wizyta delegacji z Białorusi w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu
Delegacja z miasta Gomel w Białorusi odwiedziła 31 stycznia br. Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu.
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Gości, w tym Prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych tamtejszego Uniwersytetu Medycznego – Pana Aleksandra Tolkunowa, oprowadził kierownik Centrum Tomasz Lemm.
Zapoznał delegatów z nowoczesnym obiektem i jedną z metod nauczania stosowaną
w SUM – symulacją medyczną. Podczas wizyty, z ramienia Śląskiego Uniwerystetu Medycznego w Katowicach obecna była także Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
SUM, dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak.

4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – „Nauka jest bliżej”
W dniach 25 - 27 stycznia 2020 r. w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się czwarta edycja śląskiego święta nauki – 4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – „Nauka jest bliżej”.
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to
obecnie jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju
i Europie. O międzynarodowym charakterze kolejnych edycji świadczy
fakt, że Śląski Festiwal Nauki został
zgłoszony i przyjęty do sieci European
Science Engagement Association. ŚFN
został również wyróżniony „Złotą różą” czyli pierwszą nagrodą dla najlepszej akcji marketingowej wśród wydarzeń popularnonaukowych podczas konferencji EUPRIO (European Association of Communication Professionals in Higher Education).
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był współorganizatorem tego

wydarzenia, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską, Akademią Sztuk Pięknych
w Katowicach, Akademią Wychowania
Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Uniwersytetem HumanistycznoPrzyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie oraz Akademią TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej. Miastem gospodarzem wydarzenia było Miasto Katowice,
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a Współgospodarzami Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, Partnerem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W dniu 25 stycznia 2020 r., podczas oficjalnej inauguracji Festiwalu w Teatrze Śląskim im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, wręczono Śląskie Nagrody Naukowe. Laureatami
są badacze i twórcy, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej
i międzynarodowej.
Laureatem Śląskiej Nagrody Naukowej, reprezentującym Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, został Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski z Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach. Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Podczas Festiwalu nasza Uczelnia zaprezentowała 12 wykładów, 3 warsztaty oraz 25 stanowisk pokazowych w następujących obszarach: Medycyna i Zdrowie, Nauki Ścisłe, Przyroda oraz w strefie Dziecka i Sportu. Nasze stanowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.
Studenci Koła Naukowego przy Klinice Okulistyki

Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach SUM przygotowali stoisko pokazowe
pod hasłem: Wzrok-Wada wzroku-Widzenie.
Na stanowisku „Kolorowa chemia” studenci działający w ramach Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu pod nadzorem mgr Wojciecha
Rogóża opiekuna koła naukowego zaprezentowali
barwne oblicze chemii.
W toku trwania pokazów odwiedzający mogli zobaczyć m.in. sztuczną krew, sublimację i resublimację kwasu benzoesowego, "złoty śnieg",
"ogród chemiczny", mrożenie elementów owoców w ciekłym azocie i przykłady jego praktycznego zastosowania, "lampę wulkaniczną" oraz kolory manganu na różnych stopniach
utlenienia.
Katedra i Zakład Biochemii z Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przygotował
pokazy pt. "Biochemiczni mordercy. Spójrz w oczy najgroźniejszym zabójcom uwięzionym
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w szkle." Uczestnicy ŚFN mogli samodzielnie wykonać widowiskowe reakcje chemiczne
z udziałem głównych sprawców chorób cywilizacyjnych (m.in. skrobi, cholesterolu, fruktozy). Pokazy zawierały także informacje teoretyczne o mechanizmie działania węglowodanów na nasz organizm oraz procesach tworzenia
blaszki miażdżycowej. Ponadto zgodnie z tematyką
festiwalu pokazy wzbogacono o wizualizację efektu cieplarnianego. Ponadto dr Sławomir Smolik miał
40 minutową prelekcję pt. "10 kilogramów biochemicznego zabójcy - wizja lokalna i raport z sekcji
zwłok wymierającego gatunku Homo sapiens obesus."
Stanowisko "Fale mechaniczne", którego koordynatorem był dr n. med. inż. Paweł Dolibog z Katedry
i Zakładu Biofizyki Lekarskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach dało okazję zapoznać się
z mechanizmami i skutkami oddziaływania fali akustycznej na organizm ludzki. Przybliżono charakterystykę fizyczną fali akustycznej i sposób jej propagacji (energię fali akustycznej, genero-

wanej z głośnika basowego, wykorzystaliśmy aby zgasić płomienie świeczek) oraz zjawisko
rezonansu mechanicznego. Zaprezentowane zostały fale stojące tworząc niezwykłe figury
Chladniego. Dużym zainteresowaniem wśród młodszych uczestników cieszyła się kołyska Newtona.
Studentki Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu na stanowisku
„Weryfikacja zmysłów wzroku i węchu w analizie
sensorycznej” przygotowały dla uczestników zada-

nia z zakresu analizy sensorycznej. Dla najmłodszych przygotowano zadania polegające na uszeregowaniu kolorów od najjaśniejszego do najciemniejszego.
Na stanowisku "Higiena dentystyczna" prowadzonym przez dr n. o zdrowiu Mateusza Grajka z Zakładu Zdrowia Publicznego Katedry Polityki Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Bytomiu młodzież mogła zapoznać się z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi higieny ja-
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my ustnej, prawidłowymi nawykami związanymi z częstotliwością i techniką mycia zębów.
Dodatkowo na stanowisku dostępny był fantom głowy i żuchwy (posiadający pełne, prawidłowe uzębienie), model przedstawiający etapy powstawania próchnicy zębów, pokaz produktów kariogennych i zawartości cukru w popularnych przekąskach.
Mgr Gabriela Wanat i studentki z Koła Naukowego Promocji Zdrowia Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Bytomiu pokazały, że nauka z jedzeniem ma wiele wspólnego. Na stoisku
„Kuchni Molekularnej” można było zaobserwować cechy glutenu i sposób jego wypłukiwania z mąki, a dzieci mogły zrobić ciastolinę ekologiczną z mąki ziemniaczanej, mydła i barwników spożywczych.
Pracownicy Centrum Dydaktyki i Symulacji

Medycznej

w

Katowicach

i Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu zaprosili uczestników Festiwalu
do odbycia niezwykłej podróży w głąb
ludzkiego ciała, m.in. dzięki wykorzystaniu wirtualnego stołu anatomicz-

nego. Zwiedzający zostali przeniesieni
do szpitalnej sali, gdzie w rolę pacjenta wcielił się zaawansowany symulator medyczny.
Z kolei pracownicy Biblioteki Głównej SUM przygotowali atlasy anatomiczne 3D, a także
tradycyjne modele. Dla fanów gier planszowych przygotowano rywalizacje o tematyce
zdrowotnej, a dla tradycjonalistów najciekawsze biblioteczne zbiory o tematyce popularnonaukowej.
Na stanowisku „Zdrowa Kobieta” zainteresowani zostali zaproszeni do rozmowy o profilaktyce i edukacji zdrowotnej kobiet. Przekazywano im informacje nie tylko na temat fizjo-

logii cyklu miesiączkowego, profilaktyki raka szyjki macicy i raka sutka, jak również o szeroko pojmowanej edukacji zdrowotnej, pomiarze glikemii czy ciśnienia tętniczego.
W „Laboratorium pluszowego misia” przygotowanym przez członków Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych dzieci mogły nauczyć się, jak pobrać krew swojemu
ulubieńcowi - pluszowemu misiowi. Przekonać się, że pobieranie krwi wcale nie musi być
straszne. Poczuć się jak prawdziwy hematolog i zrobić rozmaz krwi - soku z buraka na profesjonalnych szkiełkach.
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Podczas warsztatu „Coaching dla zdrowia” prowadzonym przez dr n. o zdrowiu Magdalenę
Gruszczyńską, uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się poszczególnym obszarom swojego życia, określić poziom satysfakcji z nich oraz poznać metody, które pomogą określić własne
cele zdrowotne i życiowe. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych w każdym wieku.
To tylko niektóre z aktywności zaprezentowanych przez Uczelnię. To dzięki Państwa zaangażowaniu, z edycji na edycję Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach może przedstawić coraz szerszą ofertę.
Bardzo dziękujemy Wykładowcom oraz Studentom za udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki
KATOWICE. Bez Państwa dobrej woli, świetnych pomysłów i pozytywnej energii udział
Uczelni w wydarzeniu byłby niemożliwy.
Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do kolejnej edycji wydarzenia.

V Śląskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym
20 lutego 2020 roku, w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach, odbyły się V Śląskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym.
Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Wilk, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach dr
hab. n. med. Tomasz Francuz
oraz Wojewódzki Koordynator
Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach kpt. Jolanta Towarek.
W

warsztatach

uczestniczyło

256 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu
województwa śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego. Najważniejszym celem warsztatów było wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i zadaniom stawianym przed Państwową
Strażą Pożarną w aspekcie ratownictwa medycznego. Przekazanie przez prelegentów aktualnej wiedzy i własnego doświadczenia pozwoliło na wzbogacenie umiejętności i kompetencji zawodowych ratowników medycznych, którym stawiane są coraz wyższe wyma48
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gania. Warsztaty edukacyjne tego typu są jedną z ważniejszych form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zatrudnianych w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.
Głównymi tematami poruszanymi przez prelegentów były: „Najważniejsze aspekty postępowania farmakologicznego w stanach nagłych”, „Wstrząs - co powinieneś o nim wiedzieć?”, „Paradygmat VORTEX – kiedy intubacja to nie wszystko” oraz „Urazy u dzieci”.
Uczestnicy warsztatów mieli również okazję do zapoznania się z nowoczesnym sprzętem,
wykorzystywanym w pomocy przedszpitalnej. W przerwie między zajęciami można było
obejrzeć wystawę obrazów autorstwa mł. kpt. Piotra Zwarycza, na co dzień pełniącego
służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach.
Bardzo dziękujemy za udział zaproszonym Gościom, Prelegentom oraz Uczestnikom
warsztatów. Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok podczas VI edycji Śląskich Warsztatów w Ratownictwie Medycznym.

„ISKIERKA Symfonicznie” – koncert muzyki bajkowej i filmowej
27 lutego br. w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach odbył się
koncert muzyki bajkowej i filmowej „ISKIERKA Symfonicznie”.
Było to jedyne takie wydarzenie
łączące na scenie jedną z najlepszych w Polsce orkiestr symfonicznych – Narodową Orkiestrę
Symfoniczną

Polskiego

Radia

pod batutą Krzesimira Dębskie-

go – z dwiema grupami amatorskimi – Chórem Twórców Przestrzeni i Dziecięcą Orkiestrą Onkologiczną pod batutą Piotra Sutta, którą tworzą mali pacjenci oddziałów onkologicznych z Katowic, Chorzowa, Zabrza, ich rodzice i personel medyczny.
Podczas koncertu wystąpili również znani wokaliści, instrumentaliści, m.in.: Czesław Mozil,
Paulina Przybysz, Daria Zawiałow.
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Podczas koncertu uhonorowano przyjaciół i zasłużonych dla Fundacji Iskierka. Nagrody
specjalne trafiły do rąk m.in. prof. dra hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, Kierownika
Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Przewodniczącego

Polskiego

Towarzystwa

Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Całkowity dochód z koncertu
zostanie przeznaczony na wsparcie

działań

Fundacji.

Patronatem honorowym wydarzenie objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
[Zdjęcia: Joanna Nowicka/Arch. Fundacji ISKIERKA]

Ruszyła strona pacjentwbadaniach.abm.gov.pl
Agencja Badań Medycznych poinformowała
strony

o

uruchomieniu

internetowej

https://

pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/.
Witryna

stanowi

wiarygodne

źródło informacji o badaniach
klinicznych

oraz

wszystkich

związanych z nimi procedurach.

Pacjenci, lekarze oraz organizacje pozarządowe działające na
rzecz ochrony zdrowia znajdą
tam szczegółowe informacje na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu prowadzenia badań klinicznych, szczegółowe informacje dla pacjenta dotyczące
udziału w badaniu klinicznym, historie pacjentów, jak również odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania zaprezentowane w przystępny sposób.
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Na stronie można znaleźć informacje na temat serwisów zawierających oficjalne bazy badań klinicznych w różnych fazach realizacji. W przypadku zagranicznych baz badań klinicznych zniknie również problem bariery językowej, ponieważ instrukcje korzystania z nich
zostały opisane w języku polskim.
Strona https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/ ma za zadanie wspierać pacjentów w przypadku wątpliwości i stanowić odpowiedź na pojawiające się pytania dotyczące badań klinicznych.
W projekt zaangażowały się wspólnie instytucje publiczne i prywatne: Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki
Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO, Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla
Zdrowia", Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF oraz Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Inauguracja „Nursing Now” Polska
W lutym 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową
Kampanię "Nursing Now” Polska.
200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego
pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła
rok 2020 Międzynarodowym Ro-

kiem Pielęgniarki i Położnej. Celem

kampanii

jest

przede

wszystkim podniesienie prestiżu
zawodu pielęgniarki, położnej
oraz pokazanie roli i znaczenia
tych

zawodów

w

systemie

ochrony zdrowia, a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód
dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.
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W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament
Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami
działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
Link do filmu zrealizowanego przez Ministerstwo Zdrowia: https://www.youtube.com/
watch?v=SVOHo_Q_ElE&feature=youtu.be

I Śląska Studencka Konferencja Neonatologiczna
W dniu 22 listopada 2019 r. w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbyła się I Śląska Studencka Konferencja Neonatologiczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Neonatologii działające
przy Klinice Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa
Wydziału

Nauk

Medycznych

w Katowicach.
Sympozjum cieszyło się ogromną popularnością wśród studentów z 4 innych niż SUM uczelni
medycznych oraz młodych lekarzy.

Podczas

Konferencji

na

dwóch sesjach plenarnych: sesja
Case Report oraz sesja Prac Oryginalnych zaprezentowano 14 prac. Zostały wygłoszone
3 wykłady specjalistów: - „Historia resuscytacji, a dzisiejsza opieka okołoporodowa” dr n. med. Piotr Surmiak z Kiniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, WNMK
w Katowicach SUM w Katowicach, - „Polski Rejestr Wad Wrodzonych” - dr n. med. Zofia

Walencka z Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa, WNMK w Katowicach
SUM w Katowicach, - „Perinatalna opieka paliatywna, czyli o prawie noworodka do godnej
śmierci” – dr n. med. Magdalena Wąsek– Buko, koordynator Stowarzyszenia „Śląskie Hospicjum Perinatalne”.
W czasie Konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach praktycznych: resuscytacji krążeniowo oddechowej noworodka, metod diagnostyki ostrej niewydolności oddechowej noworodków i nieinwazyjnych metod podania surfaktantu, żywienia
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noworodków, komunikacji z pacjentem, a także wsparcia rodziców po stracie dziecka.
Szkolenia prowadzili nauczyciele akademiccy, studenci SUM oraz zaproszeni specjaliści.

IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna
13 grudnia 2019 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna pod patronatem Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.

n. med. Joanny Lewin – Kowalik,
zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM.
Podczas wydarzenia odbyły się
dwie sesje naukowe: konkursowa oraz edukacyjna. Do zaprezentowania zostało zakwalifikowanych 17 prac naukowych, które były przygotowane na wysokim poziomie oraz wykazały się zróżnicowaniem tematycznym. Dotyczyły m.in. profilaktyki chorób narządu wzroku, rodzinnych i środowiskowych
uwarunkowań wad refrakcji, wpływu pewnych związków na komórki siatkówki, substancji
zawartych w kroplach do oczu, a także nowotworów pozagałkowych. Po raz pierwszy do
oceny konkursowej mogły przystąpić prace nienagrodzone na wcześniejszych konferencjach naukowych ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.
Zwycięskie prace:
1. miejsce: „Praktyczne aspekty użytkowania soczewek kontaktowych" autorstwa Aleksandry Spień, Aleksandry Stefanik oraz Magdaleny Parszywki, studentek WNMK SUM w Katowicach.
2. miejsce: "Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci - analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej ŚUM w Katowicach" przygotowana przez Martę
Świerczyńską, Ewelinę Tobiczyk oraz Piotra Rodaka absolwentki oraz studenta WNMK
SUM w Katowicach.
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3. miejsce: "Okulista nic nie widzi i pacjent nic nie widzi - Pozagałkowe zapalenie nerwu
wzrokowego a zjawisko Uhthoffa" autorstwa Dominiki Michalkiewicz oraz Dominiki Nosal,
studentek WNMK SUM w Katowicach.
Wszyscy aktywni uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w IX Studenckiej
Ogólnopolskiej Konferencji Okulistycznej. Streszczenia prac zaprezentowanych podczas
konferencji zostały zgromadzone i zamieszczone w Książce Streszczeń.
Bardzo dziękujemy za udział zaproszonym Gościom, Prelegentom oraz studentom.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok, podczas kolejnej edycji konferencji.

#Intensywna_po_godzinach – relacja ze spotkania
W połowie stycznia w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach odbyło się drugie spotkanie w ramach cieszącego się dużą popularnością cyklu #Intensywna_po_godzinach, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Tematem przewodnim wydarzenia była ostra niewydolność oddechowa.
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych, opiekun Koła Naukowego, wygłosił wykład
„#Intensywna_po_godzinach”. Z kolei rat. med. Marcin Gałkiewicz zaprezentował podstawy badania ultrasonograficznego płuc
oraz ich zastosowanie w stanach nagłych, a podsumowującą analizę przypadku klinicznego wygłosił lek. Michał
Pluta.
Na zakończenie spotkania studenci
mieli okazję przetestować nowo zdobytą wiedzę w quizie tematycznym

prowadzonym przez lek. Mariusza
Hofmana. Najlepsi uczestnicy zostali
nagrodzeni możliwością uczestnictwa
w warsztatach z ultrasonografii w stanach zagrożenia życia prowadzonych przez pracowników Kliniki.
Cały cykl ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu stanów nagłych i zainteresowanie studentów Wydziału możliwościami, jakie niosą nowe technologie w poprawianiu jakości
opieki nad chorymi w stanie krytycznym. Planowane są kolejne spotkania.
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LAB International Week w Finlandii z udziałem SUM
Dr hab. n. med. Ilona Kopyta, prof. SUM, z Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej Wydziału
Nauk Medycznych w Katowicach SUM, w lutym br., w ramach programu Erasmus+, wzięła
udział w LAB International Week “Winter Wonderland – Green Campus” – spotkaniu zorganizowanym w LAB University of Applied Sciences w Finlandii, mającym charakter wymiany nauczycieli akademickich uczelni europejskich. Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu
było przygotowanie publikacji związanej z tematyką spotkania, czyli digitalizacją w różnych dziedzinach związanych ze szkoleniem studentów, jak również prezentacji z nią związanej oraz dotyczącej uczelni macierzystej.

Pani Profesor przedstawiła prezentację pt. “Pediatric patient with acute neurological
symptoms and tele-care of the problem: from diagnosis to modern treatment”, w której
poruszyła kwestie tele-opieki nad pacjentami dorosłymi z udarem niedokrwiennym mózgu, aktualne w tym zakresie doświadczenia w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich oraz możliwości w jednostkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Silesian Digital Medical Platform eCareMed - Telemedicine and medical data mining), jak również
perspektywę tele-leczenia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów pediatrycznych.
Podczas LAB International Week władze Uczelni goszczącej przekazały informacje na temat struktury Uniwersytetu, a także współpracy cyfrowej (digital cooperation), jak również wymiany studentów. Kolejno uczestnicy spotkania przygotowali stanowiska, na których prezentowane były ich rodzime uczelnie (wśród nich uczelnie techniczne, ekonomicz55
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ne oraz medyczne). W ramach prezentacji SUM dr hab. n. med. Ilona Kopyta przedstawiła
historię Uczelni, jej aktualną strukturę, kierunki studiów, osiągnięcia w zakresie nowoczesnego kształcenia, a także metod ewaluacji wiedzy studentów. Pani Docent przedstawiła
również osiągnięcia SUM w zakresie prowadzonej działalności naukowej, programy badawcze i sukcesy pracowników naukowych.
Kampus Uniwersytetu goszczącego ulokowany jest w pięknym otoczeniu lasów oraz jezior, posiada bogatą infrastrukturę zarówno dydaktyczną, jak i służącą rekreacji studentów, w tym sauny zlokalizowane nad jeziorem. Stołówka studencka, w której uczestnicy
International Week mogli korzystać z lunchu, jest bardzo nowoczesnym miejscem. Każda
osoba, która korzysta z posiłków na stołówce, oddaje biodegradowalne resztki jedzenia w
specjalne miejsce, w którym zostają one zważone, a następnie odpowiednia sygnalizacja
komunikuje czy nie jest ich za dużo, co ma na celu wyczulić społeczeństwo na problem
marnowania żywności.
Przedstawiciele ratusza miasta Laappenranta przedstawili dane dotyczące miasta oraz nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, mających na celu ochronę zasobów środowiska naturalnego miasta oraz całego rejonu.

Studenci odtworzyli słynne zdjęcie w ramach #ReligaChallenge
Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach – Marcin Kostuj,
Marcin Bereś, Piotr Lewandowski – wzięli udział w akcji
#ReligaChallenge.

#ReligaChallenge jest inicjatywą

zorganizowaną

z

okazji

Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji

obchodzonego

26

stycznia. Do włączenia się w nią zachęca Centrum Symulacji Medycznych PUSS w Pile. Zadanie polega na odtworzeniu zdjęcia przedstawiającego prof. Zbigniewa Religę po wykonaniu jednego z przeszczepów serca. Słynne zdjęcie wykonał w 1987 roku fotograf James
L. Stanfield. Fotografia została wyróżniona przez magazyn National Geographic tytułem
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najlepszego zdjęcia 1987 roku, a kilkanaście lat później zaliczona do stu najważniejszych
zdjęć w historii.
Studenci należący do Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM odtworzyli zdjęcie
w sali operacyjnej Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. Samo miasto również wybrali
nieprzypadkowo – Zabrze stanowi kolebkę polskiej transplantologii. To tutaj m.in. w 1985
prof. Zbigniew Religa dokonał pierwszego przeszczepu serca w Polsce.

Bal SUM 2020
25 stycznia w Restauracji Patio-Park w Katowicach odbył się bal karnawałowy Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zebranych nauczycieli akademickich i gości powitali JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Bale organizowane przez SUM to okazja do świętowania karnawału, dobrej zabawy do białego rana, ale też do spotkań i rozmów towarzyskich, na które w napiętym grafiku nie zawsze jest czas.
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