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Witamy!

Przed Wami przegląd wydarzeń w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i szpitalach
klinicznych SUM, informacje jakie zainteresowały opinię publiczną i media. Mamy
nadzieję, że zmieniona formuła przypadnie Wam do gustu.
Nowa, szersza formuła, to także nowy tytuł naszego przeglądu najważniejszych
informacji. „Bum na #SUM” jest propozycją lektury dla pracowników naszej Uczelni,
naszych Studentów i mamy nadzieję przyszłych Studentów, bo chcemy z informacjami
trafić także do licealistów, którzy wybierają kierunki medyczne. Naszą ambicją jest, by Ci
wybierali właśnie Śląski Uniwersytet Medyczny.
Liczymy, że „Bum na #SUM” pomoże dokonać wyboru, pokaże możliwości Uniwersytetu,
Jego świetnych Wykładowców i osiągnięcia.
Naszą gazetę otwieramy cyklem materiałów o zmarłym prof. Franciszku Kokocie,
uhonorowanym pośmiertnie przez prezydenta RP Orderem Orła Białego.
Postać prof. Kokota, symbolu naszej Uczelni, powinna być wzorem dla wszystkim ludzi
medycyny. Życzymy by jego śladem poszedł Adrian Matysek, student V roku analityki
medycznej, bohater jednego z tekstów, który poszukując nowych metod diagnostycznych
chce „Zatrzymać zegar starzenia”.
Liczymy na komentarze, które prosimy przesyłać na adres e-mailowy
rzecznik@sum.edu.pl

Życzymy satysfakcjonującej lektury.

Redakcja „Bum na #SUM”
Agata Pustułka, Rzecznik prasowy tel. 606 802 783
Patrycja Matusińska, Biuro prasowe tel. 504 947 164
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Pogrzeb Prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi
Franciszka Kokota, uhonorowanego
pośmiertnie Orderem Orła Białego

30 stycznia 2021 roku w katowickiej
Archikatedrze odbyła się msza
pożegnalna zmarłego tydzień wcześniej
(24 stycznia) nestora polskiej medycyny,
jednego z pierwszych i najwybitniejszych
absolwentów naszej uczelni prof.
Franciszka Kokota. Podczas mszy śp.
prof. Kokot, współtwórca nefrologii,
mentor, nauczyciel tysięcy lekarzy, za
swoje zasługi dla pacjentów, nauki,
medycyny został pośmiertnie
uhonorowany przez prezydenta RP
Andrzeja Dudę najwyższym
odznaczeniem państwowym - Orderem
Orła Białego. O uhonorowanie prof.
Kokota wnioskował rektor naszej uczelni
prof. Tomasz Szczepański.
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Przed mszą, po uroczystym akademickim
pożegnaniu, minister Piotr Ćwik,
zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy,
wręczył Order rodzinie profesora. Złożył
go na ręce Tomasza Kokota, syna
zmarłego. Został odczytany list
prezydenta RP.
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- Najcenniejszą nagrodą była dla niego
wdzięczność i pomyślność tysięcy
pacjentów. Świętej pamięci prof.
Franciszek Kokot pozostanie na zawsze w
pamięci każdego z nich, a także
wszystkich nas, którzy lecząc się
korzystamy ze znajomości sztuki
medycznej, którą przekazał swoim
uczniom i następcom – stwierdził
prezydent RP Andrzej Duda. Jak dodał
prezydent prof. Kokot jako „znakomity
internista i endokrynolog, a zwłaszcza
nefrolog, w olbrzymim stopniu przyczynił
się do rozwoju wiedzy w każdej z tych
dziedzin. Jego długie i bardzo owocne
życie bez reszty wypełnione było pracą
dla dobra bliźnich". Prezydent Duda
podkreślił, że w swej praktyce i
badaniach prof. Kokot urzeczywistniał
„charakterystyczny dla ludzi tego
regionu śląski etos pracowitości,
rzetelności i wytrwałości".
- Żegnam szanowany i
niekwestionowany przez społeczność
akademicką autorytet; mentora,
nauczyciela wielu pokoleń lekarzy.
Najwybitniejszego absolwenta tej
uczelni. Z podręczników pana profesora
wszyscy uczyliśmy się interny. Był
naszym dobrym przewodnikiem, o
którym będziemy z wdzięcznością
zawsze pamiętać - powiedział prof.
Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego i dodał: Społeczność akademicka wspomina
byłego rektora jako wspaniałego
człowieka, lekarza oddanego całym
swoim życiem pacjentom, zawsze
wiernego chrześcijańskim ideałom,
stawiającego wysokie wymagania innym,
a przede wszystkim sobie. Prof. Kokota
pożegnali przedstawiciele Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. W ich
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imieniu wystąpił m.in. jego uczeń i
przyjaciel prof. Jan Duława. - Pozwolę
sobie, mówiąc o Profesorze, na
sparafrazowanie słów Norwida i
powiedzieć o nim: Rodem Ślązak, sercem
Polak, a talentem i tytaniczną pracą
świata obywatel. Europejczyk na miarę
Roberta Schumana. Panie Profesorze
dziś żegna Cię i składa Ci hołd Rektor,
Senat i społeczność Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, dla którego
byłeś prawdziwym drogowskazem stwierdził prof. Jan Duława. Jak mówił
prof. Duława we wzruszającym
wystąpieniu prof. Kokota żegnają: Lekarze i studenci, dla których byłeś
prawdziwym nauczycielem; ludzie nauki,
dla których byłeś prawdziwym
przewodnikiem; uczniowie, dla których
byłeś prawdziwym mistrzem; chorzy, dla
których byłeś prawdziwym lekarzem.
Żegna Cię Polska, dla której byłeś
prawdziwym światłem ze Śląska. To
nieprawda, że nie ma ludzi
niezastąpionych. Prof. Andrzej Więcek,
następca prof. Kokota na stanowisku
Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
zacytował fragment listu św. Pawła do
Tymoteusza niezwykle trafnie oddający
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postawę zmarłego: W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim,
którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Prof. Więcek pożegnał śp. prof. Kokota w
imieniu byłych i obecnych pracowników
Kliniki Nefrologii, którą prof. Kokot w
1975 roku stworzył i kierował nią do
roku 2000. Prof. Więcek pożegnał
zmarłego w imieniu Polskiego
Towarzystwa Nefrologicznego,
Europejskiego Towarzystwa
Nefrologicznego oraz m.in. Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk.
W sobotniej mszy pogrzebowej w
katowickiej Archikatedrze Chrystusa
Króla przewodniczył metropolita
katowicki abp Wiktor Skworc. Arcybiskup
Skworc przypomniał, że prof. Kokot,
dopóki mógł uczestniczył w pielgrzymce
stanowej mężczyzn do Piekar. – Choć
zawsze było dla niego przygotowane
miejsce honorowe wolał stać w tłumie,
gdyż jak mówił w ten sposób wsłuchiwał
się w głos Śląska – wspominał abp
Skworc. Podkreślał, że prof. Kokot był
człowiekiem szczerej, głębokiej wiary: Wyrażał ją prawie codzienną obecnością
na mszy św. w Kościele Mariackim w

Katowicach, a potem przemierzał drogę
do pobliskiej kliniki przy ul. Francuskiej,
gdzie rozpoczynała się jego codzienna
służba ludziom, łączona z pracą naukową
i formacją studentów medycyny i
współpracowników.
Metropolita katowicki przypomniał, że za
swą postawę prof. Kokot często
otrzymywał ciosy, z których się godnie
podnosił: - Jako wierzący i praktykujący
katolik był poniewierany przez
partyjnych sekretarzy i traktowany jako
obywatel drugiej kategorii. Tym bardziej
jesteśmy mu wdzięczni za męstwo w
czasie próby, za odwagę myślenia i
działania, za "rzeczowość istotną", którą
Zbigniew Herbert nazwałby postawą
wyprostowaną - ocenił abp Skworc. Prof.
Kokota pożegnali prezydenci miast, z
którymi był związany. Jak powiedziała
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka –
Szulik to my „byliśmy szczęśliwcami,
którzy mogli żyć i czerpać nie tylko z jego
mądrości, ale i z jego postawy".
Prezydent Katowic Marcin Krupa dodał: Był lekarzem nie tylko z zawodu i
powołania, ale także lekarzem serc,
czułym na dolegliwości naszej duszy i
naszego ciała.
Prof. Kokot został pochowany na
cmentarzu parafialnym w ZabrzuRokitnicy.
Agata Pustułka
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MOWA POŻEGNALNA
prof. dr hab. n. med.
Jana Duławy,
wieloletniego
współpracownika i przyjaciela,
prof. Franciszka Kokota
Pogrążona w bólu Rodzino
JM Rektorze
Szanowni Zebrani
Staję przed trumną śp. Profesora
Franciszka Kokota ze wzruszeniem i
pełen obaw. Jak bowiem mówić o
Człowieku tak niezwykłym, używając
słów, których znaczenie w dużym stopniu
się zdewaluowało, zmieniło, a nawet
odwróciło? Żegnamy Człowieka, który z
małego miasteczka na Opolszczyźnie
wzniósł się na szczyty światowej
medycyny. Człowieka, którego wpływ na
naukę i praktykę lekarską jest nie do
przecenienia i którego dokonania
wystarczyłyby na wypełnienie niejednego
pracowitego życia. Urodził się 24
listopada 1929 roku w Oleśnie Śląskim.
Maturę zdał w 1948 roku w Lublińcu,
jako eksternista. Jego dzieciństwo i
młodość określić można eufemistycznie
jako niełatwe. Często jednak z wielkim
wzruszeniem wspominał swoich
Rodziców Franciszkę i Franciszka, ale
i nauczyciela Stanisława Książka, za radą
którego wybrał, ten jeden jedyny raz
postępując nieco wbrew sobie, studia
medyczne. Rozpoczął je w roku 1948 na
Akademii Lekarskiej w Rokitnicy
Bytomskiej, a ukończył w 1953, kiedy
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była to już Śląska Akademia Medyczna.
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem, był
najmłodszym docentem, potem
profesorem. W latach 1982-84 rektorem
swojej Uczelni. Był internistą,
nefrologiem, endokrynologiem,
farmakologiem, patofizjologiem,
biochemikiem. Autorem i współautorem
ponad tysiąca publikacji, w tym
kilkudziesięciu podręczników o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Członkiem rzeczywistym Polskiej
Akademii Nauk, czynnym członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności, a także
członkiem Rycerskiego Zakonu Świętego
Papieża Sylwestra, laureatem nagrody
Metropolity Katowickiego Lux ex Silesia
oraz wielu innych prestiżowych nagród
i odznaczeń, których nie sposób
wymienić. 10 wyższych uczelni, w tym
Uniwersytet Jagielloński wyróżniło Go
tytułem doktora honoris causa. Pełnił też
wiele zaszczytnych funkcji m.in. w
Polskim i Europejskim Towarzystwie
Nefrologicznym. Był członkiem
honorowym kilku polskich i 14
zagranicznych towarzystw naukowych.
Wypromował 77 doktorów medycyny i
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był opiekunem 28 habilitacji (w tym 6
zagranicznych). Trudno się doliczyć ile
razy był zapraszany do wygłoszenia
referatów programowych
i przewodniczenia sesjom na
międzynarodowych konferencjach
naukowych. Z jego prac nad immersją
wodną korzystała NASA. Sam Profesor
do swoich największych osiągnięć
zaliczał organizację Kliniki Nefrologii w
Katowicach wraz z jej słynnym na całą
Polskę i Europę Laboratorium
Izotopowym, które stało się podstawą
Jego osiągnięć naukowych
i zawodowych. Metody
przeprowadzanych w nim oznaczeń
opracowywał i nadzorował osobiście.
Przytoczona imponująca, choć daleko
niepełna lista dokonań Profesora Kokota
jest zaledwie częścią Jego
charakterystyki. Był On bowiem
mistrzem diagnostyki przy łóżku chorego,
opartej na głębokiej wiedzy i rzetelnym
rozumowaniu patofizjologicznym. Przez
całe życie uczył i zachęcał do takiej
właśnie analizy i rozwiązywania
konkretnych problemów,
przeciwstawiając się sprowadzaniu
medycyny do biurokratycznych
zarządzeń, książkowych schematów
i numerów statystycznych. Chciał
i potrafił przekazywać swoją wiedzę,
chociaż jej ogromny zakres nierzadko
wręcz onieśmielał Jego najbliższych
współpracowników. Stał się
powszechnym i niekwestionowanym
autorytetem naukowym, zawodowym
i moralnym. Ten autorytet nie wynikał
z jakiegokolwiek nadanego Mu tytułu,
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ani funkcji, jaką kiedykolwiek sprawował,
ale z powszechnego uznania Jego
metody używania rozumu i głębszego
wglądu w sprawy, którym poświęcił
życie. A poświęcił go poszukiwaniu i
obronie prawdy wbrew skłonnościom
i pozamerytorycznym interesom,
kuszącym nas wszystkich, by uznać za
prawdziwe to, co nam odpowiada. Temu
przesłaniu Profesor Kokot pozostał
wierny w każdych, nawet najbardziej
niesprzyjających okolicznościach. Takiej
wytrwałości i wierności samemu sobie
uczył osobistym przykładem. Kończąc
swoje ostatnie publiczne wystąpienie po
wręczeniu Diamentowego Lauru
Umiejętności i Kompetencji w styczniu
ubiegłego roku w Zabrzu. Mówił, że
prawdę, sumienie i sprawiedliwość
można kamienować, a nawet
ukrzyżować, ale nie można ich uśmiercić.
Jego odejście dotyka przede wszystkim
najbliższą Rodzinę. Kochani, łączymy się
z Wami w smutku i żalu oraz
zapewniamy o swojej pamięci.
Dziękujemy, że dzieliliście się Nim z nami.
Chociaż nie ma już wśród nas Żony
Profesora, a Waszej Mamy i Babci,
jestem pewien, że On sam chciałby, aby
wybrzmiało tu dzisiaj Jej imię. Bowiem
Jej zasługi i udział w dokonaniach
Profesora są nie do przecenienia.
Profesor publicznie ze wzruszeniem
podkreślał fakt cierpliwego znoszenia
przez Żonę i całą Rodzinę naturalnego
egoizmu pracownika nauki. Chciałbym w
imieniu uczniów Profesora Franciszka
Kokota oddać hołd śp. pani doktor
Małgorzacie Kokot oraz Jej podziękować.
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Przesłanie prof. Franciszka Kokota
„Lekarz musi kochać ludzi”

Prof. Franciszek Kokot, współtwórca polskiej nefrologii, autor podręczników akademickich,
wybitna postać Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przez ćwierć wieku lat kierował
stworzoną przez siebie Kliniką Nefrologii SUM. Ten nieskazitelny w każdym wymiarze swojego
życia Człowiek, Naukowiec, Lekarz, Mąż , Ojciec, Dziadek zmarł w wieku niespełna 92 lat.
Profesor Kokot od dłuższego czasu ciężko chorował. Dopóki starczyło mu sił jeszcze redagował
naukowe artykuły. Postać profesora Kokota będzie zapamiętana także przez słowa, które do
nas kierował w wywiadach. Pozostawił w nich swoje przesłanie dla następców…
L jak lekarz
- Każdy lekarz, żeby być dobrym lekarzem
powinien trochę jako pacjent w szpitalu
poleżeć.
- Ten zawód ma jedną rzecz, której nie
daje żaden inny. Wiążemy się z chorymi.
Czasami spełniamy rolę spowiednika. I
jesteśmy wtedy ważniejsi niż ksiądz w
konfesjonale.
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- Jesteśmy od tego, by rozmawiać,
potrzymać za rękę. Lekarz musi mieć
ogromną wiedzę, nigdy nie może być
zmęczony. I najważniejsze musi kochać
ludzi.
M jak medycyna
- Największe zagrożenie dla współczesnej
medycyny upatruję w tym, że staje się ona
elitarna. Opracowanie nowych metod
diagnostycznych i leczniczych nie oznacza
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niestety, automatycznego ich stosowania
u wszystkich potrzebujących.
N jak nauka
- Tylko ciągła, codzienna nauka i
wewnętrzna dyscyplina to powinność
medyka, inaczej może szkodzić
pacjentowi. Nikt nie chciałby spotkać
niedouczonego i niefrasobliwego lekarza.
Dlatego ten, kto ten zawód wybiera, musi
mieć świadomość, że do końca życia
trzeba codziennie się uczyć. Inaczej będzie
złym lekarzem, miernym naukowcem.
N jak nerki
- Nigdy nie żałowałem, że poświęciłem
życie badaniu i leczeniu nerek. Kto nie
rozumie, jak to fascynujący narząd, temu
Pan Bóg niepotrzebnie dał mózg.
Wystarczyłby mu rdzeń kręgowy.
P jak pieniądze
- Powtarzam to zawsze moim kolegom:
duże pieniądze są źródłem dużych
kłopotów, chociaż bieda też nie jest
przyjemna. Wystarczy mieć trochę zdrowia
i trochę pieniędzy - wtedy człowiek może
zupełnie radośnie przejść przez życie.
P jak praca
- Żeby w dzisiejszym świecie coś osiągnąć,
nie wystarczy być inteligentnym. Trzeba
jeszcze ciężko, solidnie pracować
P jak przykład
- Zawsze trzeba oddziaływać przykładem,
nie krzykiem, tylko dobrym przykładem i
konsekwentnie realizować to, co się

zaplanowało. Nie można być chwiejnym,
choć czasami podejmowane decyzje będą
niepopularne, bo takie być muszą.
R jak rodzina
- Miałem to szczęście trafić na towarzyszkę
życia, która przede wszystkim
zaakceptowała mój bardzo trudny dla
rozwoju rodziny tryb życia, która po prostu
powiedziała: Do ciebie będzie należało
zabezpieczenie materialne rodziny, a ja się
rodziną zajmę.
- Moja wspaniała rodzina, która daje mi
ogromne poczucie szczęścia i spełnionego
życia, twierdzi że jestem jej nieustannym
dłużnikiem. Wie też, że nigdy nie spłacę
swojego długu.
S jak szczęście
- To, że mogę chorym dać coś z siebie, że
mogę im pomóc to największe szczęście,
bo przecież szczęściem człowieka jest
dawać coś innym ludziom, choćby wiedzę.
W jak wiara
- W wielu dziurach psychicznych, które
każdy w życiu przechodzi, czy w takich
stanach depresyjnych posiadanie mocnej
wiary zawsze mi pomagało. Było lekiem.
Z jak zespół
- Otrzymałem wiele wyróżnień. Uważam,
że na zdecydowaną większość z nich nie
zasłużyłem. Osiągnięcia, w uznaniu
których przyznawano mi nagrody i
wyróżnienia, były przecież wynikiem pracy
nie tylko mojej, ale całego zespołu.

(w tekście wykorzystano fragmenty wywiadów udzielonych przez prof. Franciszka Kokota)
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1 MLN ODSŁON AKCJI Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach i Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
„COVID –zabija–zaszczep się!”

Dziękujemy ambasadorom akcji, którzy przekonywali do szczepień. Dziękujemy wszystkim,
którzy oglądali i udostępniali ich przesłania. Wiarygodność, życzliwość i popularność naszych
ambasadorów była siłą napędową akcji. Dziękujemy również mediom - dzięki Wam akcja
przekroczyła wszelkie granice! #Covid19#SzczepimySię
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Covid zabija – zaszczep się!
Niemal milion odsłon w akcji "Covid zabija
- zaszczep się" Śląskiej Izby Lekarskiej i
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego . Szczepię się dla swoich bliskich, dla siebie,
po to , by świat wreszcie wrócił do
normalności - to słowa jakie często padały
z usta ambasadorów akcji, która
promowała szczepienia przeciwko
koronawirusowi. Na nasze zaproszenie
odpowiedziało 30 osób ze świata nauki,
kultury, sztuki, mediów. Poświęcili swój
czas, by przekonać do najważniejszego
zadania jakie stanęło przed Polakami. Są
to oczywiście szczepią. Bo tylko one mogą
powstrzymać pandemię. Wiarygodność,
życzliwość, popularność naszych
ambasadorów była siłą napędową akcji.
Bardzo im dziękujemy. Krótkie filmy z ich
udziałem osiągnęło niemal milion
wyświetleń. Wierzymy, że przekonaliśmy
wątpiących.
- Nasz przekaz kierujemy do tych, którzy z
różnych powodów wahają się. Najwięcej
wątpiących jest wśród młodych ludzi.
Decyzja o zaszczepieniu się będzie
najlepszym prezentem na 2021 rok dla ich
najbliższych: rodziców, dziadków, ale także
dla nich samych - mówili inicjatorzy
akcji prof. Tomasz Szczepański, rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i dr
Tadeusz Urban prezes Śląskiej Izby
Lekarskiej. Sam Robert Makłowicz,
podróżnik i dziennikarz, jeden z
ambasadorów trafił do grubo ponad 100
tysięcy odbiorców mówiąc: Czy
szczepionka na COVID albo też jakakolwiek
inna może być niebezpieczna? No może,
tak samo jak znieczulenie u dentysty albo
też wycięcie tzw. ślepej kiszki. Czy w
związku z tym nie chodzimy do dentysty,
nie usuwamy zębów w znieczuleniu, nie
wycinamy sobie wyrostka robaczkowego?
Lekarka prof. Karolina Sieroń symbol walki
z pandemią, która po wielodniowym
dyżurze, kierując oddziałem covidowym w
szpitalu MSWiA w Katowicach,
zachorowała i walczyła o życie, stwierdziła
że zaszczepi się w pierwszym możliwym
momencie i będzie namawiać do
szczepień. Mamy nadzieję, że słowa
naszych ambasadorów trafiły do Polaków
w każdym wieku. Liczymy na młodych
ludzi, bo oni szczepiąc się chronią bliskich
seniorów, narażonych na najbardziej
tragiczne skutki covid19. Pandemia wciąż
trwa. Pamiętajmy "Covid Zabija - Zaszczep
się", pamiętajmy #SzczepimySię

Dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic konsultantem
Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia.
Dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic – adiunkt badawczo - dydaktyczny z
Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Zakładu Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w
Katowicach, został zaproszony przez Agency for Health Quality and
Assessment w Katalonii do oceny projektów badawczych związanych z
aktualną pandemią COVID-19 tj. diagnostyką i metodami leczenia wirusa.
Dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic jest autorem szeregu publikacji
dotyczących zagadnień związanych z aktualnym tematem pandemii COVID-19. Tematy badawcze obejmują
m.in. obszary medycyny jamy ustnej oraz periodontologii, specjalnej opieki dentystycznej, a także stomatologii
odtwórczej.
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Medal Miasta Bytomia dla
prof. Jerzego Jaroszewicza z SUM
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych
i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, otrzymał z rąk prezydenta
Mariusza Wołosza Medal Miasta Bytomia. Został
uhonorowany za pełną poświęcenia pracę, jaką
wykonuje podczas pandemii. To wyjątkowe
wyróżnienie!
Medal Miasta Bytomia prezydent przyznaje na
wniosek kapituły osobom lub instytucjom za
szczególne osiągnięcia dla miasta w pięciu
dziedzinach: gospodarczej, naukowej,
kulturalnej, społecznej i sportowej.
Prof. Jerzy Jaroszewicz związany jest zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w
Bytomiu, w którym pełni funkcję Kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii
oraz Kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii SUM. Od
początku pandemii jest nieocenionym autorytetem w sprawie szczepień przeciwko
koronawirusowi, cenionym przez opinię publiczną, a przede wszystkim specjalistą w leczeniu
COVID-19, w którym stosuje też nowatorskie metody. Trzeba wymienić całkowicie
pionierskie zabiegi naświetlania niskimi dawkami promieniowania jonizującego u chorych
z ciężkim przebiegiem COVID-19 we współpracy z radioterapeutami z Narodowego
Instytutu Onkologii w Gliwicach.
- W okresie epidemii COVID-19 prof.
Jaroszewicz bardzo aktywnie działa. W
swojej pracy mobilizuje wszelkie dostępne
środki do walki z pandemią, poszukuje
rozwiązań w zakresie monitorowania i
zapobiegania szerzeniu się zakażenia
wirusem SARS-Cov-2. Jest także
nieocenionym głosem doradczym na
posiedzeniach sztabu kryzysowego miasta,
wspierając władze miasta w walce z
epidemią na terenie Bytomia – czytamy w
uzasadnieniu wyróżnienia.
Trzeba wspomnieć, że dr hab. n. med.
Jerzy Jaroszewicz jest również jednym z
liderów wielodyscyplinarnego zespołu, badającego powikłania z jakimi zmagają się pacjenci,
którzy przeszli COVID-19 i jednym głównych redaktorów, powstającej publikacji na temat
leczenia takich pacjentów, przeznaczonej m.in. dla lekarzy pierwszego kontaktu.
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Premier
Mateusz
Morawiecki
w Silesia
LabMed w
Katowicach
Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził (18 laboratorium w Polsce i jedne z
najnowocześniejszych w Europie - Silesia LabMed w Katowicach. Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 jako „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza". Jego ogólna wartość to
ponad 121 mln zł! Powstaje w dwóch lokalizacjach - w Katowicach i Zabrzu. Pierwsze
badania mają być uruchomione do końca tego roku.
- Do tego miejsca, które tutaj tworzymy, będziemy
mogli przyciągać naukowców z całego świata. Śląsk
słynie nie tylko z innowacji w przemyśle, ale także ze
znanych na całym świecie innowacji w medycynie –
powiedział premier Mateusz Morawiecki i dodał: Dziękuję wszystkim naukowcom i badaczom, którzy
przyczynili się do tego, że badania genetyczne mogą
z serca Śląska bić na całą Europę. Dziękuję
wszystkim, którzy wierzyli, że takie centrum może
powstać. To będzie duma Śląska i całej Polski. Tu
mogą w przyszłości powstawać szczepionki.

Projekt polega na stworzeniu Centrum Badawczo Wdrożeniowego
Silesia LabMed w formie sieci nowoczesnych laboratoriów
specjalistycznych, które będą połączeniem istniejącej i nowopowstałej
infrastruktury Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(Wydział Nauk Medycznych w Katowicach oraz Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu).
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- Jest to miejsce z ogromnym potencjałem dla innowacyjnych działań naukowych i
leczniczych. Na pewno będzie to jedno z centów rozwoju inżynierii genetycznej – ocenił
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

W Katowicach uruchomione będą i wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę:

Laboratorium Analiz Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz
kwasów nukleinowych; Laboratorium Analiz Białek; Bank komórek i tkanek;
Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Inżynierii i Terapii Komórkowej.
W Zabrzu toczą się natomiast prace na potrzeby: Laboratorium Rozwoju Stomatologii;
Laboratorium Nanomikroskopii; Zintegrowaneego Centrum Transferu Danych;
Laboratorium Biochemiczne i Biologii Molekularnej; Laboratorium Epidemiologii.

- Badania, które będą tutaj wykonywane będą
miały charakter innowacyjny, przedkliniczny.
Zgromadzony sprzęt umożliwi nam m.in.
badanie leków okulistycznych,
dermatologicznych na najwyższym naukowym
poziomie. Pozwoli na poznanie ich wszelkich
interakcji z komórkami, by rozpoznać i
wyeliminować ewentualne niepożądane
działania – wyjaśnia dr n. med. Aleksandra
Auguściak – Duma z Katedry Biologii
Molekularnej i Genetyki SUM.

Sercem obiektu będzie Biobank, którego koszt z wyposażeniem wyniesie niemal 32 mln
zł. - Ten wyjątkowy sprzęt umożliwia przechowywanie aż 250 tys. próbek badawczych,
w trzech strefach mrożenia: minus 20, minus 80 oraz minus 140 – tłumaczy Kanclerz
SUM dr n. med. Ireneusz Ryszkiel. – Nasi naukowcy będą mogli opracować tu leki z
komórek macierzystych. A system automatycznego, precyzyjnego mrożenia i
rozmrażania, które odbywać się będzie stopniowo, a nie szokowo uniemożliwi
uszkodzenie próbek

Ambicją Centrum jest doprowadzenie do produkcji leku do terapii uszkodzeń rogówki,
który obecnie powstaje jedynie we Włoszech. Istnieje też zapotrzebowanie ośrodków
Polsce i za granicą na materiał biologiczny do regeneracji uszkodzonych tkanek i
narządów w kardiologii, neurochirurgii, laryngologii, ortopedii, chirurgii rekonstrukcyjnej
itp. Jak wyjaśniał premier Mateusz Marowiecki: - Rzeczą kluczową jest, żebyśmy w Polsce
budowali jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony zdrowia oparty o najnowsze
rozwiązania medyczne. Żebyśmy budowali takie centra wdrożeniowe jak to na Śląsku, w
którym mam zaszczyt się znajdować.
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Powołanie Komisji ds.
Przeciwdziałania Problemom
Mobbingu, Wykorzystywania
Seksualnego i Dyskryminacji
oraz innym zachowaniom
niepożądanym wśród
Studentów i Doktorantów w
SUM w Katowicach oraz
Rzecznika Praw Studenta i
Doktoranta

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia z dnia 7 stycznia 2021 r.
Rektora SUM powołana została Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Mobbingu,
Wykorzystywania Seksualnego i Dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym
wśród Studentów i Doktorantów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Przewodniczącą Komisji została Pani dr hab. n. o zdrowiu Monika Bąk-Sosnowska
Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych i Zakładu Psychologii Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Komisja będzie podejmowała zadania i czynności
związane m.in. z wyjaśnianiem zgłoszonych sytuacji występowania mobbingu,
molestowania seksualnego lub dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych,
wnioskowaniem w sprawie wprowadzenia rozwiązań służących kształtowaniu
pozytywnych relacji interpersonalnych. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 z
dnia z dnia 7 stycznia 2021 r. Rektora SUM w Uczelni utworzono instytucję Rzecznika
Praw Studenta i Doktoranta. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia z dnia 7 stycznia
2021 r. Rektora SUM Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta na kadencję 2020-2024
został Pan dr hab. n. med. Krzysztof Szydło z I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk
Medycznych w Katowicach. Do zadań Rzecznika będzie m.in. należało: przyjmowanie
zgłoszeń oraz identyfikowanie przypadków naruszania praw studenckich/doktoranckich,
udzielanie pomocy studentom i doktorantom w rozwiązywaniu sporów i konfliktów,
interweniowanie u władz Uczelni i Wydziałów w przypadkach łamania praw
studenta/doktoranta, podejmowanie zasad prewencyjnych zmierzających do zwiększania
świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów/doktorantów. Pierwsze
spotkanie powołanej Komisji odbyło się w dniu 13 stycznia 2021 r., w którym
uczestniczyli JM Rektor SUM w Katowicach prof. Tomasz Szczepański, Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i
Ustawicznego prof. Oskar Kowalski oraz Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.
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3 marca 2021 r. uruchomiony zostanie numer
telefonu Rzecznika Praw Studenta i

Doktoranta SUM
Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
od stycznia 2021 r. pełni funkcję Rzecznika

Praw Studenta i Doktoranta.
Od 3 marca będzie też dyżurował pod
specjalnym numerem telefonu.
Raz w tygodniu, w środę, w godzinach od
13:00 do 14:00 można dzwonić do Rzecznika
na numer 504-947-042.

- Chcę służyć wsparciem w rozwiązywaniu
problemów, które są dla Was ważne.
Pamiętajcie, że nie zastąpię funkcjonujących
w Uczelni organów, zwłaszcza odwoławczych
oraz obowiązujących procedur, lecz zawsze
możecie liczyć na moją pomoc w rozstrzyganiu
innych sporów i konfliktów. Moim
podstawowym zadaniem jest obrona praw
Studentów i Doktorantów. W swojej
działalności zawsze będę kierował się zasadą
poufności i bezstronności – mówi
dr hab. n. med. Krzysztof Szydło.

Oczywiście w trudnej sytuacji, związanej z
tokiem studiów, która nie została właściwie
rozwiązana przez odpowiednich pracowników struktury Uczelni, można skontaktować
się z Rzecznikiem także za pośrednictwem formularza kontaktowego formularz kontaktowy.

- Dla ułatwienia naszych kontaktów proszę o zapoznanie się ze Statutem Uczelni oraz
Regulaminem Studiów, w których może znajdować się rozwiązanie, czy podpowiedź
rozwiązania problemu – apeluje nasz Rzecznik.

15

Gazeta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Chcę zatrzymać
„zegar” starzenia się…
Z Adrianem Matyskiem,
studentem V roku
Analityki Medycznej na Wydziale
Nauk Farmaceutycznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

rozmawiała Patrycja Matusińska
Najbardziej fascynuje go… starzenie się i
towarzyszące temu procesowi choroby. Chciałby
maksymalnie spowolnić „zegar” ich rozwoju.
Jak twierdzi, nigdy nie stawiał sobie naukowych granic,
a studiowanie to nie jedyne jego zajęcie. Jest aktywnym
członkiem grup badawczych w Karolinska Institute,
Uniwersytecie w Melbourne, zajmujących się chorobami
neurodegeneracyjnymi, poszukiwaniem nowych metod
diagnostycznych oraz mechanizmów odpowiedzialnych
za ich rozwój.

Dlaczego wybrał pan studia na kierunku
analityka medyczna?
Wybrałem ten kierunek, aby mieć realny
wpływ na poprawę życia każdego z nas i
pozostawić swój ślad, gdyż analityka
medyczna daje nie tylko szansę badań
nad nowymi metodami leczenia i
diagnostyki, ale - co niezwykle ważne na wykorzystanie tych odkryć dla dobra
pacjenta.
Zdobywa pan doświadczenie w
zagranicznych ośrodkach naukowobadawczych. Jak pogodzić częste
wyjazdy do innych ośrodków
naukowych ze studiowaniem?
Początkowo to było spore wyzwanie
organizacyjne, szczególnie, kiedy plan
zajęć był bardzo intensywny. Zawsze
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jednak mogłem liczyć na przychylność
prowadzących, którzy nierzadko sami
zachęcali mnie do dalszego rozwoju.
Dłuższe wyjazdy badawcze realizuję
głównie w czasie letnich wakacji, ale
dzięki chociażby systemowi zdalnego, czy
hybrydowego nauczania, możliwości są
obecnie jeszcze większe, jak na przykład
obecnie prowadzenie badań w
Karolinska Institute. Projekty
pozaeuropejskie m.in. z Uniwersytetem
w Melbourne, które skoncentrowane są
bardziej na kwestiach
epidemiologicznych, realizuję głównie w
systemie zdalnym.
Czy łatwo jest „być naukowcem”?
Pytam, bo w mojej opinii naukowcy to
ci, którzy szukają problemów i stawiają
pytania, a nie ci, którzy te problemy
rozwiązują.
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Nie nazwałbym się naukowcem, nie tylko
dlatego, że moje doświadczenie jest
niewielkie, ale głównie dlatego, że nie
jest moim celem odkrywanie tylko
nowych rzeczy, lecz skuteczna pomoc w
diagnostyce i leczeniu osób chorych.
Biorę udział głównie w projektach
dotyczących chorób
neurodegeneracyjnych, poszukując ich
wczesnych biomarkerów, czyli badając
mechanizmy odpowiedzialne za rozwój
tych chorób oraz poszukując nowych
celów terapeutycznych, aby zatrzymać
„zegar” przebiegu choroby. Co 3 sekundy
na świecie przybywa jedna osoba z
demencją, a choroba Alzheimera jest
najczęstszą jej postacią. Celem jest, aby
maksymalnie spowolnić ten „zegar”,
głównie poprzez przełożenie nowych
odkryć na prewencję, diagnostykę i
leczenie. Odnosząc się do drugiej części
pytania, myślę, że nierzadko bywa tak, że
podczas badań otrzymujemy odpowiedź
na zupełnie inne pytania, niż początkowo
je stawiamy, co niekonieczne musi być
naszą porażką. Ja wręcz zawsze staram
się – mówiąc potocznie - pociągnąć te
niespodziewane wyniki dalej. Czy
właśnie nie to jest wspaniałe w nauce, że
cały czas można kreować nowe pomysły,
hipotezy?
Czy można powiedzieć, że jest pan
człowiekiem z pasją do odkrywania
nowego?
Zdecydowanie tak. To jest przede
wszystkim ogromna przyjemność, kiedy
zaczynamy nowatorskie projekty. Często
towarzyszy temu wiele wyzwań,
szczególnie podczas badań, które w
większym stopniu nie były prowadzone
wcześniej. Musimy wtedy stawić czoła
wielu trudnościom. Ostatecznie jednak
satysfakcja jest warta wielu poświęceń.
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Jakimi cechami musi wyróżniać się
naukowiec? Czy upór i wytrwałość
wystarczą?
Upór, wytrwałość są niezbędne. Ja
jednak na pierwszym miejscu
umieściłbym pasję. Uważam, że mając
pasję, jesteśmy dla niej poświęcić wiele.
Czy będąc tak bardzo zajętym
studentem ma pan czas na pasje i
zainteresowania poza naukami
medycznymi?
Pasja do odkrywania nowego jest częścią
mnie, a więc odkrywanie nowych miejsc
przez podróżowanie sprawia mi
ogromnie dużo radości. Muszę przyznać,
że nie mam problemów ze znalezieniem
na to czasu.
W przyszłym roku ukończy pan studia.
Jakie plany na przyszłość?
Nie stawiam sobie granic i nie robiłem
tego nigdy. Na pewno chcę rozwijać się
w szeroko pojętej dziedzinie
gerontologii. Procesy starzenia się
organizmu są niezwykle fascynujące.
Realizację misji, którą jest praca nad
przedłużeniem życia w dobrym zdrowiu,
stawiam o wiele wyżej od wspinania się
po kolejnych szczeblach, tzw. „kariery”.
Co chciałby pan przekazać przyszłym
studentom?
Żeby potrafili znaleźć swój cel i podążali
za nim. Aby byli wytrwali w dążeniu do
jego realizacji i starali się nie marnować
czasu, tylko wykorzystali go maksymalnie
na realizację marzeń.
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Nagroda za pracę magisterską
Kamil Bryś zajął II miejsce w konkursie na najlepszą pracę
magisterską. Kryterium była wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy

naukowej oraz jej nowatorski charakter.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma Physiotherapy Review docenili
pracę magisterską naszego studenta pt. „Wpływ pola elektromagnetycznego o
częstotliwości radiowej na temperaturę tkanek”.
Promotorem pracy był dr n. med. Tomasz Król.

Zwycięzcą V polskiej edycji Konkursu Queen Silvia
Nursing Award Laureatem został Radosław Romanek
pielęgniarz z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu.
Zwycięski pomysł to: "Pielęgniarska opieka środowiskowa
ozdrowieńców COVID19."

- Wpływ przebytego zakażenia COVID-19 na
stan zdrowia ozdrowieńców, w związku z
tym, że jest tematem stosunkowo nowym,
nadal pozostaje tematem niezbadanym –
mówi Radosław Romanek i wskazuje na
konkretną grupę osób badanych – personel
medyczny. W ramach swojego pomysłu
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proponuje 3miesięczny monitoring
stanu zdrowia
ozdrowieńców, mający
na celu stwierdzenie prawdopodobieństwa
wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy oraz
zaburzeń pamięci krótkotrwałej.
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Nasi Studenci
są niesamowici…
Medycyna od zawsze była ich jedynym
wyborem. - Od najmłodszych lat fascynowało
nas ludzkie ciało oraz to wszystko, co się z nim
dzieje i co go dotyczy. Marzy nam się w
przyszłości tworzyć innowacyjne i pionierskie
metody leczenia. Wolontariat jest dla nas
uzupełnieniem procesu kształcenia nas na
przyszłych lekarzy - to dzięki niemu mamy
bezpośredni kontakt z pacjentem, czyli osobą,
bez której nasz wymarzony zawód straciłby sens
– twierdzą Paweł Kurzelowski, Miłosz Kasprzyk i
Kamil Nikel, fantastyczni wolontariusze
„covidowi” Górnośląskiego Centrum
Medycznego SUM w Katowicach – Ochojcu.

MEDIC’S FUNK
Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w świetnej formie!
Teledysk zrealizowano ze środków zebranych w ramach
zbiórki Chóru SUM zorganizowanej na platformie Zrzutka.pl

9 stycznia 2021 na platformie Zoom odbyła się

Konferencja Przypadków Pediatrycznych
"Co się w głowie mieści”

Program Konferencji obejmował wykłady honorowe, promocje
kół naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
zaproszonych do organizacji tego niesamowitego wydarzenia
oraz quiz konkursowy dla wszystkich uczestników.
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Śląski Uniwersytet Medyczny buduje w Zabrzu pierwszy

w Polsce ośrodek kompleksowego leczenia
stwardnienia rozsianego.

W najbliższych tygodniach na terenie
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
rozpocznie się budowa
najnowocześniejszego i pierwszego w
Polsce kompleksowego Centrum
Diagnozowania i Leczenia Chorych na
SM. Planowany koszt inwestycji to ok.
12,2 mln zł. Jest finansowana w ramach
umowy zawartej z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Otwarcie
ośrodka zaplanowano na koniec 2021
roku.
- Zakończyliśmy prace dotyczące
projektu i jesteśmy gotowi do
rozpoczęcia budowy – tłumaczy prof.
Monika Adamczyk-Sowa, kierownik
Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału
Nauk Medycznych w Zabrzu SUM.
Pomysł budowy kompleksowego
Centrum SM prof. Adamczyk-Sowie
zrodził się po pobycie w Hiszpanii, w
Katalonii, gdzie taki ośrodek istnieje już
od wielu lat. – Uznałam, że warto
przenieść pomysł na polski grunt.
Właśnie kompleksowe podejście do
leczenia SM jest najskuteczniejsze –
wyjaśnia specjalistka.
Śląskie Centrum SM w Zabrzu zostanie
podzielone na dwie strefy – pierwsza
zostanie przeznaczona na opiekę
ambulatoryjną i rehabilitację dzienną,
druga część obejmie oddział szpitalny z
nowoczesnymi salami wlewów oraz
częścią szkoleniowo-dydaktyczną.
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- Opieka ambulatoryjna w jednym
miejscu pozwoli na wykonanie
kompleksowych badań wraz
z rezonansem, co następnie umożliwi
natychmiastowe niezbędne konsultacje
specjalistyczne w tym badania
okulistyczne, neurologiczne, urologiczne.
Będzie także dostępna, tak istotna w
leczeniu chorych na SM, pomoc
psychologiczna. W ramach Centrum
powstanie specjalistyczne laboratorium
medyczne przeznaczone do badań
naukowych nad tą chorobą– dodaje prof.
Adamczyk- Sowa.
- Chory otrzyma wsparcie w jednym
miejscu. Nie będzie chodził od ośrodka
do ośrodka. Niezwykłe znaczenie ma
stworzenie takiego miejsca, w którym
pacjent z zaburzeniami ruchowymi,
objawami np. depresyjnymi,
urologicznymi otrzyma w jednym,
konkretnym miejscu wszelką pomoc –
wyjaśnia prof. Adamczyk-Sowa, prezes
elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i
Neuroimmunologii Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego.
W Centrum znajdować się będzie
najnowocześniejszy ośrodek rehabilitacji
przeznaczony typowo dla pacjentów z
SM. Rehabilitacja ruchowa to niezwykle
ważny element terapii.
Mimo coraz bardziej sprawnego systemu
leczenia SM kolejki chorych,
oczekujących na właściwe
zdiagnozowanie, czy podjęcie terapii są
stale długie. Często osoba potrzebująca
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specjalistycznej opieki musi czekać ok.
1,5 roku na podjęcie leczenia. Centrum
w Zabrzu będzie mogło przyjmować ok. 3
tysięcy pacjentów rocznie.
By skutecznie leczyć SM najważniejsze są
szybka diagnoza oraz ciągłość terapii. To
właśnie jest celem ośrodka. Kolejnym
wyzwaniem jest skrócenie czasu jaki
powinien minąć od diagnozy do podjęcia
leczenia. W Polsce rocznie na
stwardnienie rozsiane choruje ok. 45 tys.
osób między 24- 40 rokiem życia. Co
ciekawe częściej na SM chorują kobiety. O SM mówi się jako o chorobie o tysiącu
twarzy – wyjaśnia prof. Adamczyk–Sowa.
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– Mogą jej towarzyszyć różne objawy od
zaburzeń widzenia, przez zaburzenia
chodu, zawroty głowy. To choroba
obecnie nieuleczalna, ale dzięki
stosowanym obecnie lekom, rehabilitacji
możemy zahamować jej postęp. Jestem
głęboko przekonana, że pierwsze w
Polsce kompleksowe Śląskie Centrum SM
będzie miejscem, w którym pacjent z SM
zostanie szybko i prawidłowo
zdiagnozowany oraz uzyska
najnowocześniejsze, zgodne z
międzynarodowymi standardami
leczenie i rehabilitację; po prostu będzie
w pełni zaopiekowany – dodaje prof.
Adamczyk-Sowa.
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MEDIA O

NAS …
Oddziały dziecięce w Szpitalu
Klinicznym nr 1 SUM w Zabrzu po
remoncie i z nowym wyposażeniem!

Komfort leczenia małych pacjentów i
pracy personelu medycznego po
gruntownej przebudowie i wyposażeniu
w nowy sprzęt oddziałów dziecięcych w
Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof.
Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu są
nieporównywalne. Oddziały witają
energetycznymi kolorami, zaś
towarzyszący chorobie stres
minimalizują sympatyczne zwierzątka
namalowane na ścianach.
Jest nowocześnie i przytulnie. Koszt
przedsięwzięcia, który wprowadził szpital
w nowoczesność, to ok. 30 mln zł., z
czego 85 proc. pochodziło ze środków
unijnych, zaś pozostała część z
ministerstwa zdrowia.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć
była przebudowa i powiększenie bloku
operacyjnego, gdzie wszystko jest
wymienione od pokrycia ścian po
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wprowadzenie ekologicznej sterylizacji
plazmowej. Oddział neonatologii to
oczywiście nowe łóżka oraz sprzęt
monitorujący i ratujący życie.
Wyremontowano oddział
gastroenterologii i hepatologii dzieci,
nefrologię i pododdział dializ, a także
oddziały chirurgii dziecięcej i
ogólnopediatryczny. Gruntowne zmiany
objęły także niezwykle istotne dla życia i
zdrowia małych pacjentów Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dzieci i Noworodka. - Można
powiedzieć, że właściwie powstała
nowa część szpitala – ocenia z
uśmiechem dr n. med. Dariusz
Budziński, dyrektor placówki. – To
niezwykle ważne, gdyż jako szpital
zapewniamy kompleksową opiekę
medyczną najmłodszym pacjentom
zarówno w skali województwa jak i w
samym Zabrzu.
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W ramach kliniki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach powstaje pierwszy w
Polsce oddział ginekologii dziecięcej i
dziewczęcej

8-letnia Antosia nagle zaczęła krwawić z
dróg rodnych. Początkowo lekarze
sądzili, że dziewczynka miesiączkuje.
Okazało się jednak, że problem jest
poważniejszy. Badanie wykazało guza w
pochwie. Wtedy jeszcze nie było
wiadomo jakiego rodzaju to nowotwór.
Rodzina dziewczynki pochodzi z
Rzeszowa. Lekarz, do którego trafili,
polecił Klinikę Ginekologii i Położnictwa
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
która działa w Szpitalu Zakonu
Bonifratrów w Katowicach. Antonina
znalazła się pod opieką prof. Agnieszki
Drosdzol-Cop, ginekolog – położnik,
specjalistki w dziedzinie ginekologii
dziecięcej i dziewczęcej. - To nasza
najmłodsza operowana pacjentka, ale
przyjeżdżają do nas rodzice z córkami z
całej Polski m.in. z Nowego Targu,
Torunia, Warszawy. M.in. z tego
powodu, że młodych i całkiem małych
pacjentek z różnymi problemami
ginekologicznymi jest coraz więcej w
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ramach naszej Kliniki powstaje pierwszy
w Polsce oddział ginekologii dziecięcej i
dziewczęcej, gdzie będziemy leczyć te
pacjentki. Równocześnie powstanie
przyszpitalna poradnia – wyjaśnia prof .
Drosdzol-Cop, dziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu w Katowicach SUM w
Katowicach. Tzw. ginekolodzy dla
dorosłych nie zawsze chcą i są
przygotowani, by pomóc tak małym
pacjentkom. Antosia jest już po operacji i
czuje się dobrze. - Choroba córeczki była
dla mnie ogromnym szokiem. Plamienia
trwały kilka miesięcy. Gdyby nie
podpowiedź lekarza z Rzeszowa sama
nie znalazłaby katowickiej Kliniki i pani
profesor, której będę wdzięczna do
końca życia. Jak podkreśla prof. Drosdzol
– Cop zwykle pomocy ginekologa
dziecięcego potrzebują starsze
dziewczęta, nastolatki, które często z
powodu zaburzeń odżywiania mają
zaburzenia miesiączkowania, ale
problem ginekologiczny może wystąpić
nawet u kilkumiesięcznych dzieci. Część z
nich wymaga interwencji chirurgicznej, a
część odpowiednio dobranych leków.
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Pionierskie badania raka śląskich naukowców na
kosmicznym sprzęcie
Naukowcy chcą sprawdzić, jak i kiedy zaczyna się rak w komórkach

Zespół badawczy, który tworzą
naukowcy i lekarze ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Śląskiego oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi
pionierskie badania tkanek z
wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego w Narodowym
Centrum Promieniowania
Synchrotronowego Solaris w Krakowie.
Specjaliści otrzymali grant, a tym samym
tzw. okienko diagnostyczne, na badanie
tkanek pochodzących z nowotworów
głowy i szyi. Są to pierwsze tego typu
badania tkanek na przyspieszaczu w
historii. - Zaproponowaliśmy współpracę
wielu ośrodkom w kraju, przez co
będziemy mieć szansę, by badania były
bardziej obiektywne i spełniały cechy
poprawności klinicznej. Strona
finansowa przedsięwzięcia, choć
oczywiście bardzo istotna, jest w tym
wypadku drugorzędna biorąc pod uwagę
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możliwość skorzystania z wyjątkowego
sprzętu, gdyż cały świat aplikuje do
Krakowa – mówi dr Jarosław Paluch z
Kliniki Laryngologii Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego SUM w
Katowicach, kierownik zespołu. O
możliwość przeprowadzenia badań na
najnowocześniejszym na świecie
synchrotronie zabiegają setki
naukowców. Pomysł badaczy ze
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
wygrał rywalizację z wieloma ośrodkami
jako jeden z najistotniejszych dla
poznania mechanizmu tworzenia się
nowotworów na poziomie
subatomowym, a zatem sięgającym
jeszcze głębiej niż było to możliwe
dotychczas. - Solaris to urządzenie, które
pozwala na badanie fotonami, a zatem
cząsteczkami elementarnymi, które
wnikają w głąb komórek. Łączy badania
wszystkich rodzajów mikroskopów, tych
o rozdzielczości mikroskopu zwykłego,
świetlnego aż do tych o rozdzielczości
subatomowej. Naszym wyzwaniem jest
oszacowanie jak na poziomie atomowym
zachowują się komórki nowotworowe w
stosunku do komórek zdrowych – dodaje
dr Paluch. Naukowcy SUM od trzech lat
prowadzą badania pilotażowe.
Gromadzą preparaty do badań, a
technologia ich przygotowania jest
kluczowa dla skuteczności i
wiarygodności przedsięwzięcia. Są
pionierami na świecie jeśli chodzi o tego
typu badania. W okienku
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diagnostycznym będzie możliwość
zbadania kilkudziesięciu próbek. - W
Solarisie mamy widmo światła od
niewidzialnego przez widzialne aż do
rentgenowskiego. Zaś światło, które daje
Solaris, jest milion razy mocniejsze od
świata, które dopływa ze Słońca do Ziemi
Urządzenie pozwoli nam zbadać tkankę
pod względem składu na poziomie
elektronów - ocenia prof. Iwona
Niedzielska, kierownik Katedry i Kliniki
Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej SUM . - Naszym celem jest
sprawdzenie jak zachowuje się tlen w
komórkach rakowych. Podstawą rozwoju
raka, jego naciekania i powstania
przerzutów, jest zawartość tlenu w
komórkach. Jego ilości nie można zbadać
w sposób fizyczny, ale jest to możliwie
pośrednio poprzez monitorowanie zmian
w wartościowości żelaza. Urządzeniem,
które umożliwi nam monitorowanie tych
zmian i ich analizę jest właśnie Solaris –
wyjaśnia dr Paluch. To pierwszy etap. W dalszej kolejności chcemy skorzystać z
badań na najnowocześniejszym
kriomikroskopie elektronowym (CryoEM) do badań mrożonych preparatów.
Zamierzamy sprawdzić jak zachowują się
białka w komórkach nowotworowych.
Badania tlenu i białek uzupełniają się,
mają wspólny sens i pozwolą na
wyciągnięcie wniosków dotyczących
mechanizmu nowotworów – mówią
naukowcy SUM. - Wchodzimy w
podstawową biologię nowotworów. Na
razie badania nie przełożą się na leczenie
pacjentów, ale liczymy, że w przyszłości
tak się stanie. Naszym zamiarem jest
sprawdzenie w jakich warunkach, pod
wpływem jakich czynników komórka

25

zdrowa staje się komórką
nowotworową. Co ma na ten proces
największy wpływ, jakie czynniki –
zastanawia się prof. Niedzielska.
Nowotwory jamy ustnej, zdaniem
specjalistów, za 15 lat będą dominować
jeśli chodzi o liczbę zachorowań na raka
zarówno jeśli chodzi o zachorowania u
kobiet jak i u mężczyzn. Pacjenci po
chorobie nowotworowej często,
niestety, nie zmieniają stylu życia np.
palą papierosy, spożywają alkohol. Nie
zmieniają też szkodliwych warunków
pracy. Swoje znaczenie ma też
środowisko naturalne – zanieczyszczenie
powietrza, smog. Być może właśnie to
przyczynia się do braku powodzenia
długofalowego sukcesu leczenia tych
schorzeń. – W Klinice Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
wprowadzono specjalną ankietę dla
pacjentów onkologicznych, w której są
pytani o szereg spraw, mogących
wpływać na zdrowie i rozwój
nowotworu. Dzięki temu, że naukowcy
będą badać tkankę zdrową pacjentów z
rakiem i innymi schorzeniami,
odpowiedzą, jak cały przewód
pokarmowy jest predysponowany do
choroby nowotworowej i jak istotne
będzie w leczeniu chorych
wyeliminowanie czynników drażniących.
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Szkolenia na najnowocześniejszym

symulatorze urologicznym sprawią, że
operacje będę bezpieczniejsze

moczowych. A to dziś
prawdziwa epidemia.

Śląski Uniwersytet Medyczny ma
najnowocześniejszy symulator
urologiczny. Szkoli setki lekarzy. Wielu
przyszłych pacjentów urologów to dzieci
m.in. z kamicą układu moczowego, które
stały się epidemią w pokoleniu
nastolatków. Najnowocześniejszy w
Polsce symulator urologiczny będzie
szkolił lekarzy jak m.in. rozbijać u
najmłodszych pacjentów
złogi, „kamienie” ,w układzie
moczowym na różnych poziomach dróg
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Szacuje się, że aż 10 proc.
nastolatków może mieć
takie problemy. Powód:
bogata w niezdrową sól
dieta, picie zagęszczonych
soków, brak ruchu. –
Pandemia i zdalne nauczanie
mogą przyczynić się
do zwiększenia i tak
niepokojących statystyk –
ocenia prof. Tomasz
Koszutski, kierownik Kliniki i
Katedry Chirurgii i Urologii w
Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka w
Katowicach. Bóle wywołane
przez kamienie bywają
niespecyficzne: są to bóle w
okolicy lędźwiowej, a mogą
się pojawić wymioty i
nudności. Dr Klaudia
Korecka z Kliniki Chirurgii i
Urologii SUM będzie m.in.
prowadzić szkolenia na symulatorze, by
jak najwięcej młodych urologów i
chirurgów uzupełniło dzięki ćwiczeniom
teoretyczną wiedzę podręcznikową, o
część praktyczną, by potem pewniej
podejść do cierpiącego i wymagającego
zabiegu pacjenta. - Symulator to pomost
łączący teorię z praktyką – ocenia dr
Korecka. Ćwiczenia na symulatorze
odzwierciedlają w stu procentach
rzeczywistość z jaką medycy spotykają
się na sali operacyjnej. – Tu mamy
jednak tę dogodność, że nasz błąd,
możemy zniwelować dzięki ćwiczeniom,
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możemy udoskonalać nasze ruchy tak,
by w zetknięciu z cierpiącym chorym
pomóc mu szybko i bezbłędnie –
wyjaśnia dr Korecka i dodaje: Procedura staje się bezpieczniejsza,
ryzyko powikłań jest zminimalizowane,
zaś sam zabieg krótszy, co nie znaczy, że
mniej skuteczny. Na symulatorze można
wykonywać nie tylko zabiegi
endoskopowe, ale też cystoskopowe
procedury diagnostyczne. Możemy m.in.
pobrać fragmenty tkanek do badań.
Za pośrednictwem odpowiednich
końcówek: giętkich i sztywnych możemy
dojść przez pęcherz moczowy do
miedniczki nerkowej. Kamienie
rozbijamy laserem, używamy specjalnych
kleszczyków lub koszyczków. Zawsze
możemy sprawdzić operowany obszar
przez symulację wykonania badania RTG
z kontrastem. – Jesteśmy więc bardzo
precyzyjni w działaniach dodatkowo
raport końcowy podaje stopień
efektywności wykonanej procedury dodaje dr Korecka. Jak zaczyna się nasza
przygoda z symulatorem?
Otóż do cewki moczowej delikatnie
wchodzimy uretroskopem ,
przechodzimy przez wzgórek nasienny,
dbając, by nie uszkodzić ścianek
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bocznych, co po „operacji” system nam
wypomni. Dalej przechodzimy do
pęcherza moczowego, moczowodu czy
wnętrza samej nerki, ponieważ w
symulatorze wgranych jest wiele opcji
medycznych. Trzeba dobrze zlokalizować
kamień i odpowiednio, pod kontrolą
wzroku go rozbić. Jak w życiu rozbijany
kamień może nam „uciec” w wyższe
partie układ moczowego. Rozdrobnione
fragmenty złogów trzeba kolejno
usuwać, tak by pacjent mógł je wydalić.Zależy nam, by z symulatora skorzystało
jak najwięcej lekarzy. Obecnie jest
przeznaczonych dla absolwentów
studiów medycznych czyli już lekarzy w
trakcie szkolenia podyplomowego i
widzimy duże zainteresowanie. Czekamy
jednak na kolejne grupy, by symulatory
wykorzystywać maksymalnie– dodaje dr
Korecka. – Zwłaszcza, że wyzwań przez
urologami wiele. Prof. Tomasz Koszutski
mówi: - W latach 80-tych, gdy
zaczynałem pracę przypadek kamienia w
pęcherzu moczowym u dziecka był
ogromną rzadkością. Zbiegali się lekarze,
by zobaczyć małego pacjenta z tym
problemem. Teraz nie ma właściwie
tygodnia, by nie było operowane dziecko
z taką przypadłością.
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Mama w Centrum UCK SUM w Katowicach

to profil na FB poświęcony
Oddziałowi Ginekologii i
Położnictwa, Blokowi Porodowemu oraz
Szkole Rodzenia w katowickim szpitalu. Tu
przyszłe i obecne mam znajdą rady np.
dotyczące laktacji, zdjęcia

pracowników, a także urodzonych na oddziale
maluszków. Strona cieszy się wielką
popularnością i jest bardzo pomocna.
Szukajcie na FB Mama w Centrum UCK SUM.

Rekordowa liczba transplantacji szpiku

Pomimo pandemii koronawirusa w 2020 roku
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym im. A. Mielęckiego SUM w
Katowicach przeprowadzono aż 312
transplantacji szpiku kostnego. To o 10 proc.
więcej zabiegów niż w rekordowym roku 2019.
Dane Poltransplantu nie zawierają jeszcze
pełnego zestawienia za 2020 rok, nie można
więc ocenić, jak katowicki ośrodek prezentuje
się w zestawieniu z innymi placówkami. W
2019 roku w SPKM przeprowadzono 284
zabiegi i był to wtedy bezapelacyjne najlepszy
wynik w Polsce pod względem każdego typu
transplantacji. - Wszystko wskazuje więc na to,
że 312 transplantacji w 2020 roku to również
będzie znakomity rezultat. Dane są tym
bardziej imponujące, że wynik ten osiągnięty
został w czasie pandemii, która tak mocno
zmieniła funkcjonowanie Oddziału
Hematologii i Transplantacji Szpiku i całego
naszego szpitala - podkreśla dr Włodzimierz
Dziubdziela, dyrektor Szpitala im. A.
Mielęckiego w Katowicach. Utrudnienia w
funkcjonowaniu oddziału zaczęły się
natychmiast po wprowadzeniu w Europie
restrykcji dotyczących przemieszczania się. Dla
ośrodka, który pozyskuje około 30 proc.
komórek macierzystych od dawców z
rejestrów zagranicznych ograniczenie to było
sporym utrudnieniem. Ruch lotniczy z dnia na
dzień został całkowicie wstrzymany, przywozy
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komórek były możliwe tylko transportem
sanitarnym. Podróże takie trwały od
kilkunastu do nawet kilkudziesięciu
godzin. Dużym kłopotem był też obowiązek 2tygodniowej kwarantanny po przekroczeniu
granicy, który obejmował również kurierów
przewożących komórki z zagranicy, co
powodowało, że szpital na 2 tygodnie tracił
ważnych pracowników. Podobny problem miał
miejsce w sytuacji, kiedy dawca rodzinny
(brat, siostra) przebywał na stałe lub
tymczasowo zagranicą. Wraz ze wzrostem
liczby zakażonych pojawiły się sytuacje, kiedy
zarówno u dawców, jak i biorców
przeszczepów wykazywano obecność
dodatnich wyników w kierunku SARS-Cov-2. W
tej sytuacji konieczne było przesunięcie
zabiegu. U niektórych chorych konieczne było
poszukiwanie alternatywnych dawców ze
względu na konieczność pilnego zabiegu. Pomimo tych wszystkich trudności w 2020
roku wykonaliśmy aż 312 transplantacji, z
czego 65 to transplantacje od dawców
niespokrewnionych. To rekordowe osiągnięcie
w historii oddziału. Podobnie jak 41 zabiegów
od dawców rodzinnych - jeszcze 2-3 lata temu
liczba ta nie przekraczała 20 rocznie podkreśla prof. Grzegorz Helbig, kierujący
Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku
SPSK.
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Nowatorskie leczenie arytmii serca

Pierwsze w Polsce
innowacyjne zabiegi radiochirurgicznej
ablacji ogniska arytmii serca to terapia
ostatniej szansy. Kardiolodzy wraz z
zespołem pielęgniarskim i elektroradiologii
Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności
Serca oraz Kliniki Kardiologii i Chorób
Strukturalnych Serca Górnośląskiego
Centrum Medyczne w Ochojcu we

współpracy z radioterapeutami z
Narodowego Instytutu Onkologii w
Gliwicach realizują eksperymentalny
projekt innowacyjnej terapii pacjentów z
tachykardią komorową, u których
standardowe metody leczenia tych
zagrażających życiu arytmii serca okazały
się nieskuteczne.

CHIRURDZY Z KATOWIC I GLIWIC
URATOWALI TOMKOWI STOPĘ

Kolejną udaną operację rekonstrukcję stopy u
nastoletniego pacjenta przeprowadzili
wspólnie lekarze z Centrum Onkologii z
Gliwicach i Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach. Dzięki
interdyscyplinarnemu leczeniu i
zaangażowaniu medyków wielu specjalności
chłopak uniknął amputacji. 17-letni Tomek w
październiku uległ wypadkowi
motocyklowemu, w wyniku którego jego stopa
została zmiażdżona. Obrażenia były poważne i
rozległe - doszło do ubytku mięśni oraz skóry,
obejmującego 3/4 obwodu stopy. Chłopcu
groziła amputacja. W pierwszym etapie
leczenia pacjent trafił na oddział Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej GCZD, gdzie lekarze
zajęli się licznymi złamaniami otwartymi kości
śródstopi, stawu skokowego i pięty. Ortopedzi
z GCZD zaopatrzyli stopę bezpośrednio po
wypadku, w kolejnych tygodniach nadzorowali
zrastanie się kości i stawu stopy. Niezależnie
od leczenia ortopedycznego zmiażdżona stopa
wymagała leczenia chirurgicznego. Operację

29

rekonstrukcyjną stopy przeprowadzano w
GCZD 23 grudnia. Do rekonstrukcji tkanek
użyto wolnego płata, pobranego z prawego
uda. - Płat o wymiarach 30x18cm pobrano z
fragmentem powięzi szerokiej uda oraz częścią
mięśnia obszernego, następnie przeniesiono
go w ubytek tkanek na stopie. Wykonano trzy
mikrozespolenia naczyniowe, a następnie
odtworzono ubytek tkanek w okolicy stopy.
Zabieg uratował pacjenta przed amputacją.
Chłopak ma szanse na powrót do normalnej
aktywności fizycznej - wyjaśnia prof. Łukasz
Krakowczyk z Centrum Onkologii w Gliwicach,
który kierował zespołem wykonującym zabieg
rekonstrukcji. To kolejna tego typu operacja
rekonstrukcyjna stopy, przeprowadzana
wspólnie przez lekarzy Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i
Centrum Onkologii w Gliwicach. Pod koniec
maja 2020 r. taki zabieg przeprowadzono w
GCZD u 13-letniej Ewy. Operacja powiodła się,
dziewczyna wróciła już do uprawiania
siatkówki.
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„Wyzwania współczesnej onkologii’’

4 lutego 2021 roku w Światowym Dniu Walki z Rakiem, odbyła się

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej onkologii’

organizowana przez WNF w Sosnowcu.

Konferencję zainaugurował prof. dr hab. n.
med. TOMASZ SZCZEPAŃSKI wygłaszając
wykład zatytułowany ,,Leczenie
immunoterapią białaczek i chłoniaków wieku
dziecięcego’’. Następnie wykłady kolejno
zaprezentowali: dr hab. n. med. AGATA
KABAŁA-DZIK ,,Substancje pochodzenia
naturalnego w prewencji nowotworów
gruczołu piersiowego’’, dr hab. n. med.
JOANNA GOLA, prof. SUM ,,Nowoczesne

techniki biologii
molekularnej w diagnostyce onkologicznej’’,
prof. dr hab. n. med. JERZY CHUDEK ,,Leczenie
immunoterapią chłoniaków u dorosłych’’, dr n.
med. AGNIESZKA BORATYN-NOWICKA
,,Postępy w immunoterapii guzów litych u
dorosłych’’, dr n. med. MICHAŁ KLIBER
,,Postępy w hormonoterapii’’, dr hab. n. med.
IWONA GISTEREK ,,Postępy w radioterapii’’
oraz dr n. med. ROBERT KUBINA ,,Profilaktyka
raka szyjki macicy”.

Polska Platforma Medyczna – na finiszu projektu

W dniach 21-22 stycznia br. odbyła się
bezpłatna konferencja online "Otwarta
medycyna w praktyce polskich instytucji
naukowych/Open Medicine in the practice of
Polish scientific institutions", podsumowująca
realizację projektów powstałych w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:
Polska Platforma Medyczna - portal
zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
oraz InterScienceCloud - Zintegrowana
platforma informacji o działalności naukowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Bibliotekarze SUM byli współautorami 2
wystąpień na tej konferencji: Katarzyna
Janczulewicz była współautorką wystąpienia
pt. Realizacja założeń otwartości i dostępności
w projekcie PPM, natomiast Justyna Seiffert,
Zapraszamy na stronę centralną PPM
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https://ppm.edu.pl

Marek Halkiewicz, Krzysztof Gościniak i
Justyna Czepowska przygotowali wystąpienie
pt. Researcher profiles on Polish Platform of
Medical Research. Wystąpienia nawiązywały
bezpośrednio do zakładanych celów projektu:
zapewnienia otwartego dostępu do pełnych
tekstów publikacji, rozpraw doktorskich,
danych badawczych i innych dokumentów w
Repozytorium PPM także osobom
niedowidzącym i niedosłyszącym dzięki
zastosowaniu standardu WCAG 2.0, otwarcia
zasobów nauki co najmniej na poziomie 3.
według skali 5 Star Open Data, zapewnienia
dostępu do bazy ekspertów z różnych
dyscyplin medycyny i automatyzacji procesów
związanych z tworzeniem profili naukowców i
potencjału jednostek.
oraz na stronę lokalną

https://ppm.sum.edu
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NOMINACJE PROFESORSKIE DLA

PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO UNWIERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
dr hab. nauk o zdrowiu, inż.
Aleksander Jerzy Owczarek
notka biograficzna

dr hab. n. farm.
Dorota Wrześniok
notka biograficzna

dr hab. n med.
Jacek Kusa
notka biograficzna

31

Gazeta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med.
Grzegorz Piecha
notka biograficzna

dr hab. n. med.
Grażyna Markiewicz-Łoskot
notka biograficzna

dr hab. n. med.
Krystyna Kozakiewicz
notka biograficzna

dr hab. n. med. i n. o zdr.
Teresa Kokot
notka biograficzna
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Posiedzenie Rady Uczelni
W dniu 29.01.2021 r. o godz. 12:00
odbyło się spotkanie organizacyjne,
inaugurujące działalność Rady Uczelni
w kadencji od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2024 r.
W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor –
prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, p.o. Kanclerza – Ireneusz
Ryszkiel, Przewodniczący Rady – prof.
dr hab. inż. Marek Gzik oraz członkowie
Rady Uczelni - Joanna Czernicka-Siwecka, Janusz Szulik, prof. dr hab. n. med. Bogusław
Okopień, prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba oraz Martyna Moll – Przewodnicząca Rady
Samorządu Studenckiego.

Spotkanie z Podsekretarzem
stanu MSZ ds. współpracy
ekonomicznej, rozwojowej
oraz polityki afrykańskiej i
bliskowschodniej Panem
Pawłem Jabłońskim.

W dniu 29.01.2021 r. gościliśmy
Podsekretarza stanu ds. współpracy
ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki
afrykańskiej i bliskowschodniej,
przedstawiciela Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Pawła Jabłońskiego.

W spotkaniu udział wzięli JM Rektor
prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański, prof. dr hab. n. med.
Edward Wylęgała, a także Kanclerz
Ireneusz Ryszkiel.

Spotkanie dotyczyło omówienia spraw rozwoju Uczelni i współpracy międzynarodowej.
.
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Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że …

26 grudnia 2020 roku w wieku 82 lat,
zmarła profesor Ariadna Gierek-Łapińska,
nestorka polskiej okulistyki

Rodzina prof. Gierek-Łapińskiej (z domu Zankowicz) pochodzi z Wilna. Prof. Gierek-Łapińska urodziła się tam 1 maja 1938 roku. Od początku swojej naukowej kariery prof.
Gierek-Łapińska była związana ze Śląską Akademią Medyczną (Śląskim Uniwersytetem
Medycznym), gdzie tytuł i dyplom lekarza otrzymała w 1963 roku. Profesorem
zwyczajnym została w 1987 roku. W latach 1974–2007 prof. Gierek-Łapińska kierowała
Katedrą i Kliniką Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej, która stała się wiodącym
ośrodkiem w kraju. Na jej zaproszenie do Katowic przyjeżdżały sławy światowej okulistyki
w tym prof. Światosław Fiodorow z Rosji, pionier mikrochirurgii oka. Prof. GierekŁapińska odbyła wiele zagranicznych stażów m.in. w Niemczech, Belgii, USA, czy
ówczesnym Związku Radzieckim. Przez dwadzieścia lat (1988 - 2008) pełniła funkcję
dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiej Akademii
Medycznej. Nieocenioną zasługą prof. Gierek-Łapińskiej jest wprowadzenie w
katowickim ośrodku, jako pierwszym w Polsce, techniki mikrochirurgicznej do operacji
okulistycznych. Była inicjatorką nowatorskich metod leczenia w obrębie przedniego
odcinka gałki ocznej (chirurgia tęczówki, chirurgia jaskry) oraz wszczepienia soczewek
wewnątrzgałkowych. Okulistyka, i przede wszystkim pacjenci, zawdzięczają jej też
wprowadzenie i upowszechnienie chirurgii refrakcyjnej rogówki.
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31 stycznia 2021 r. w wieku 85 lat zmarł
prof. dr hab. n. med. Marian Pardela

Emerytowany Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach członek licznych towarzystw krajowych i zagranicznych m in.
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Transplantacyjnego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Redakcja „Bum na #SUM”
Agata Pustułka, Rzecznik prasowy tel. 606 802 783
Patrycja Matusińska, Biuro prasowe tel. 504 947 164
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