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Zapraszamy do lektury świątecznego wydania „Gazety
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”
• Niesamowita historia Emilii i
Heleny, studentek naszej Uczelni, które

wdrożeniowym jaki powstał w naszej
Uczelni.

w błyskawiczny sposób zmobilizowały
do zbiórki na rzecz Ukrainy swoje
rodziny i znajomych otwiera świąteczne

• Godny zauważenia jest materiał
poświęcony projektowi, którego liderem
jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-

wydanie „Gazety Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego”.

wicach na temat genetycznej otyłości u
dzieci.

• Wojna za naszą wschodnią
granicą pokazała do jakich jesteśmy

• Jak zwykle proponujemy kilka
tekstów na temat ważnych problemów

zdolni poświęceń. Nasi studenci pełnili
dyżury na katowickim Dworcu Centralnym,
gdzie przyjeżdżały setki uchodźców.

medycznych, w tym jak kształtować swoją
odporność w czasie pandemii.
• Znajdziecie relacje z wyjazdu na-

Jako SUM prowadziliśmy kilka zbiórek
najpotrzebniejszych materiałów

szej delegacji na Expo do Dubaju oraz z
premiery wystawy „Oczy Pandemii”, która

medycznych.
• W tym wydaniu przeczytacie

była jednym z wydarzeń Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych.

o naszych studentach – wynalazcach,
stypendystach Ministerstwa Zdrowia
oraz o pierwszym medycznym doktoracie

Zapraszam do lektury !
Agata Pustułka
Rzecznik Prasowy SUM
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Tegoroczne Święta Wielkanocne są wyjątkowe.
Zwykle w te dni życzymy sobie świąt wesołych i radosnych.
Dziś, wskutek trwającej w Ukrainie wojny,
radość miesza się z niepewnością, a czasem i lękiem.
Zatem życzmy sobie, by ten nadchodzący czas przyniósł nam spokój
i pozwolił przezwyciężyć wszelkie trudności. Dał otuchę.
Niech te święta będą pełne nadziei Zmartwychwstania,
prawdziwego pokoju, mądrej zadumy,
miłości oraz miłych spotkań w rodzinnym gronie.
Nie zapomnijmy, aby dzielić się serdecznością świąteczną
i wielkanocnym koszyczkiem z naszymi gośćmi z Ukrainy.
Całej Społeczności Akademickiej
życzę Zdrowych i Pogodnych Świąt.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

To był absolutny zryw
„Wojna zburzyła bezpieczeństwo naszego pokolenia.
Musimy je odzyskać”
– mówią Emilia i Helena, studentki
SUM, które zorganizowały wyjątkową
akcję pomocy Ukrainie.
Emilia Karpińska, studentka VI roku
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach i
Helena Perenc V rok, tego samego
wydziału, nie miały wątpliwości, co robić,
gdy Rosja 24 lutego napadła na Ukrainę.
Obie pochodzą z Podkarpacia, które
sąsiaduje z napadniętym bestialsko krajem.
Mają wielu znajomych wśród Ukraińców.
Pomyślały: trzeba wziąć się natychmiast
do działania.
To był impuls
–Najpierw z moim chłopakiem zaczęliśmy
zbierać pieniądze wśród rodziny. W błyskawicznym tempie mieliśmy tysiąc złotych

–mówi Emilia. O wsparcie poprosiła
Helenę, która działa w Samorządzie
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, ale do Emilii
przyłączyła się zupełnie spontanicznie.
– Stwierdziłyśmy w pewnym momencie,
że trzeba sformalizować akcję, bo kolejne
osoby chciały wesprzeć nasze działania.
Całe szczęście, że miałam założone
oficjalne konto, które powstało kiedyś, by
zorganizować studencką imprezę. Było na
nim dokładnie zero złotych. Udostępniłyśmy
je różnymi kanałami, wśród naszych znajomych
z różnych kierunków i po prostu przyjaciół.
Akcja przerosła nasze oczekiwania.
Studenci wpłacali od 20 do 300 złotych
Minęło kilka dni i już miałyśmy 24 tysiące
złotych – opowiada Helena. W sumie różne
sumy, od 20 do 200-300 złotych wpłaciło
ponad 500 osób. To był absolutny zryw.
Dla studenta każdy grosz się liczy.

Niektórzy zbierali się i wpłacali jako grupa.
- Ale wiadomo pieniądze trzeba wydać nie
tylko transparentnie, ale rozsądnie.
Kupować tylko to, czego rzeczywiście
potrzebują nasi przyjaciele z Ukrainy
– mówi Emilia. W tym pomogły im dwie
lekarki: dr Kamila Gądek, stomatolożka,
która ma w Ukrainie wielu znajomych
i przyjaciół oraz Ukrainka, która ukończyła
studia w Polsce, dr Ivanna Bas.
Jej brat walczy na froncie…To one, dzięki
bezpośrednim kontaktom, wiedziały co
jest najbardziej potrzebne medykom z
Ukrainy, żołnierzom i ukrywającym się
w schronach cywilom.
Nauczyły się, czym jest wolontariat
Emilia i Helena podeszły do sprawy z wielką
precyzją i szukały materiałów medycznych
nie tylko dobrej jakości, ale też w
przystępnej cenie. Kupowały nie tylko
w hurtowniach, ale też na Allegro.

- Przede wszystkim były to różnego
rodzaju opatrunki, bandaże, gazy, igły,
strzykawki, wenflony, ale też bielizna
termoaktywna, ciepłe skarpety,
power-banki, czy specjalne latarki-czołówki
z czerwonym światłem - wymienia Emilia.
W sumie do Ukrainy trafiło kilka wyjątkowo
potrzebnych pakietów. Spisali się kurierzy z
In Post, którzy na prośbę naszych studentek odpowiedzieli w niedzielę i za darmo
przewieźli jeden z transportów. - Nasze
pokolenie żyło w poczuciu bezpieczeństwa
- Unia Europejska, NATO. Nie znaliśmy
trudów transformacji gospodarczej,
a wydarzenia stanu wojennego widzimy
tylko w mediach.

Wojna w Ukrainie zburzyła ten spokój, ale
zmobilizowała nas też do działania
– kontynuują studentki. – Nagle widzisz,
że wszystko dzieje się niemal za twoim
domem, ale wierzymy, że odzyskamy
poczucie bezpieczeństwa - Nauczyłyśmy
się też czym jest wolontariat. To ciężka
praca, wymagająca siły długodystansowca
i łatwo się wypalić – dodaje Helena.
Nasze konto cały czas działa
- Jako przyszłe lekarki wiemy jak potrzebna jest empatia, ale też współodczuwanie
musi mieć swoje granice, bo wypalimy się
i nie będziemy w stanie pomagać innym.
Trzeba wyważyć te dwie sprawy – ocenia
Emilia. Ma wśród Ukraińców wielu znajomych. Obawia się zaglądać na FB. – Profil
jednego z kolegów zniknął. Nie wiem, co
się z nim stało – mówi. Kilka lat temu była
na wycieczcie w Odessie: - W mojej pamięci
zostało piękne, europejskie miasto. Nie mogę
patrzeć na te bestialsko zbombardowane
domy. Na ofiary leżące na ulicach. Wojna
w 21 wieku w naszej części świata to coś
kompletnie niewyobrażalnego. - Mamy
jeszcze 4 tysiące złotych na kolejny pakiet.
Czekamy na sygnał, co kupić, choć wielu
produktów już brakuje. Nasze konto cały
czas „działa” – podkreśla Helena.

Cukrzyca groźna dla oczu. Naukowcy z SUM wiedzą jak najlepiej
pomóc chorym. W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
powstał pierwszy w Polsce okulistyczny doktorat wdrożeniowy!
Płynące z niego wnioski pomogą chorym z retinopatią cukrzycową,
która nieleczona, grozi utratą wzroku.

W SUM powstał pierwszy medyczny
doktorat wdrożeniowy w Polsce
- Jestem podwójnie szczęśliwy, ponie-

wybitny okulista obok dr hab. n. med.

waż jest to pierwszy obroniony doktorat
wdrożeniowy w SUM oraz pierwszy dokto-

Sławomira Tepera, z Katedry i Oddziału
Klinicznego Okulistyki, Wydziału Nauk

rat wdrożeniowy okulistyczny w Polsce.
Doktorat został przyjęty w wyróżnieniem
i tym samym został doceniony innowacyjny

Medycznych
w
Zabrzu
SUM,
promotor
doktoratu.
Zacznijmy jednak od niezwykle ważnych

charakter oraz ogrom pracy włożony przez
doktorantkę Bogumiłę Sędziak-Marcinek.

danych statystycznych ilustrujących wagę
podjętego przez naukowców SUM proble-

Z wyników będą korzystali pacjenci chorujący na cukrzycę z dużą szansą na zacho-

mu. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną
i według Światowej Organizacji Zdrowia

wanie dobrego widzenia. Wyniki mają bezpośredni wpływ na organizację leczenia

(WHO) choruje na nią aż 422 mln osób na
świecie. Polega na zaburzeniach gospodar-

retinopatii cukrzycowej – ocenia Prorektor
ds. Rozwoju i Transferu Technologii SUM,
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała,

ki węglowodanowej i przewlekłej hiperglikemii (zbyt wysoki poziom cukru we krwi).

kronaczyniowe siatkówki, które mogą doprowadzić do ciężkiego upośledzenia widzenia.

w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, było
pierwszym w Europie pozyskanym właśnie
przez SUM, w ramach grantu. Umożliwia
zbadanie niemal całego obszaru siatkówki
(80 proc.), podczas gdy tradycyjny sprzęt
pozwala na zdiagnozowanie 30-40 proc. jej

Oczne powikłania cukrzycy stanowią istotny problem badawczy oraz dotyczą dużej
grupy pacjentów. Dochodzi do obrzęku plamki żółtej, co zaś jest przyczyną pogorszenia

powierzchni. Badanie pacjentów za pomocą szerokokątnej diagnostyki wynosi standardy leczenia na poziom światowy. - Dzięki
uzyskanym wynikom dowiedzieliśmy się,

ostrości widzenia. Doktoraty wdrożeniowe,
w najkrótszych słowach, mają przynieść

że dla osiągnięcia najlepszej ostrości wzroku
po terapii konieczna jest skuteczna profilak-

skuteczne rozwiązania konkretnych problemów np. w procesach technologicznych,
a zwykle korzystają z nich przedsiębiorstwa
współpracujące z naukowcami. Tym razem
skorzystają pacjenci. Autorka doktoratu

tyka oraz wczesne wykrycie choroby i zastosowanie wspomnianych iniekcji doszklistkowych w początkowym etapie choroby.
Dzięki nowoczesnej szerokokątnej diagnostyce siatkówki jesteśmy w stanie bardzo

dr n. med. Bogumiła Sędziak-Marcinek w
ramach swojej pracy przeprowadziła

dokładnie określić zaawansowanie choroby oraz stwierdzić obszary niedokrwienne

badanie na 98 grupie chorych z retinopatią
cukrzycową, wdrażając metodę diagnostyki

siatkówki. Okazało się, że w grupie pacjentów ze zmianami niedokrwiennymi siatkówki

szerokokątnej angiografii jako standard
diagnostyki
retinopatii
cukrzycowej.
Pozwoliło to na określenie groźnych dla

zastosowanie leczenia w postaci iniekcji
jest skuteczne. Pozwala to na zaoferowanie
terapii wszystkim grupom pacjentów.

wzroku powikłań w przebiegu retinopatii
cukrzycowej jakim jest niedokrwienie

Warto podkreślić, że pod względem ekonomicznym terapia jest około 30 razy

całkowitej powierzchni siatkówki oka.
U części chorych stwierdzono zmiany
niedokrwienne, a u części nie, lecz w obu grupach pacjentów występował cukrzycowy

tańsza niż innymi lekami, dzięki czemu
możemy leczyć wydajniej i sprawniej wszystkich chorych – wyjaśnia dr n. med. Bogumiła
Sędziak-Marcinek. - Doświadczenia pocho-

obrzęk plamki, który znacznie obniżył ostrość
wzroku i komfort życia pacjentów. Chorobę leczy się głównie poprzez iniekcje doszlistkowe

dzące z naszych badań są przydatne pod
kątem aktualnie wdrożonego programu
lekowego cukrzycowego obrzęku plamki

(zastrzyk do oka z lekiem zawierającym
inhibitor czynnika wzrostu śródbłonka
naczyniowego). Leczenie zastosowane przez
dr n. med. Bogumiłę Sędziak – Marcinek nie

i potwierdzają niewystarczająco dotąd
zbadaną skuteczność i bezpieczeństwo
bewacyzumabu - leku podawanego pacjentom. Wybór sztywnego schematu leczenia

jest nowością. Nowatorski jest schemat
zastosowanego leczenia, a przede wszystkim diagnostyka, dzięki najnowocześniejszej szerokokątnej angiografii za pomocą
laserowego oftalmoskopu. To urządzenie,
niedostępne wcześniej, a znajdujące się

okazał się użyteczny i będzie stosowany w
początkowej terapii dla wszystkich pacjentów leczonych w programie lekowym
w Polsce – wyjaśnia dr hab. n. med.
Sławomir Teper.

Jest przyczyną powstawania zmian patologicznych w wielu narządach wewnętrznych.
Jednym z powikłań cukrzycy w okulistyce
jest retinopatia cukrzycowa, czyli zmiany mi-

Agata Pustułka

Młodzi naukowcy SUM

Młodzi, ambitni, mają głód wiedzy i ciągle poszukują
nowych, innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości
mogą nam ułatwić codzienne funkcjonowanie.
Do takich osób należą studenci Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. Poznajmy ich bliżej!
Jakub Szczerba,
student kierunku lekarskiego WNMK
Jak powstawał wynalazek? Dwa słowa
o pracy.
Najtrudniejsze było przekształcenie pierwszych prototypów w mały możliwy do
noszenia czujnik. Wyzwaniem było też
opracowanie plastrów mocujących, które
posiadałyby odpowiednią siłę adhezyjną
– czyli - były mocne i jednocześnie na tyle
delikatne, aby nie podrażniały skóry.
zdjęcie z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

• O sobie:
W tym roku kończę studia na Wydziale
Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Interesuje mnie
ortopedia i traumatologia. Jestem też
absolwentem Wydziału Inżynierii Biomedycznej AGH. Już jakiś czas temu zacząłem bliżej przyglądać się technologiom
medycznym obecnym na rynku, ich zastosowaniu i funkcjonalności.
Dlaczego termometr?
Pomysł powstał tuż po tym jak moja siostra urodziła córkę Hanię. To było dwa lata
temu. Wtedy pomyślałem, że temperaturę
małego dziecka można by mierzyć jakoś
prościej, wygodniej tj. za pomocą małego naklejanego plastra - czujnika, który
zdalnie sprawdzałby pomiar i alarmował
rodziców w przypadku gorączki. Kolejne
potrzeby opracowania wynalazku przyniosła pandemia COVID 19 i konieczność
monitowania osób na kwarantannie.

Jak działa wynalazek?Jakie są jego atuty?
Fevero, bo tak go nazwaliśmy, to system pomiaru temperatury pozwalający
na zdalny nadzór nad temperaturą ciała
dziecka lub osoby dorosłej. System składa się z czujnika w formie plastra przyklejanego do ciała, darmowej aplikacji
oraz chmury pomiarowej, do której czujnik
przesyła dane. To najważniejszy atut tego
wynalazku. Przyklejany do ciała mały wygodny czujnik i zdalny odczyt z dowolnego
miejsca za pomocą sieci Wi-Fi i aplikacji.
Czujnik przykleja się do osoby badanej i na
tym kończy się rola rodzica lub personelu
medycznego. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej temperatury (gorączka, hipotermia) system alarmuje nas o sytuacji
i rekomenduje dalsze postępowanie.
Komu dedykowane jest to rozwiązanie?
System zdalnego nadzoru umożliwia monitorowanie temperatury ciała u pacjentów
hospitalizowanych, osób poddanych
kwarantannie, służy również do użytku
domowego np. dla osób starszych,
niepełnosprawnych czy dzieci.

Wynalazek „Bezprzewodowy system nadzór nad temperaturą ciała
pacjenta – Fevero”, nagrodzony Złotym medalem
podczas targów w Genewie 2022 r.

Adrian Matysek,
absolwent Wydziału Nauk
Farmaceutycznych w Sosnowcu
tysięcy skanów z rezonansu magnetycznego pozwalają na bardzo dokładne rozpoznanie wczesnych stadiów choroby.
Pojawiają się też potencjalne biomarkery
płynu mózgowo-rdzeniowego do wczesnej
diagnostyki choroby Alzheimera. Metody
te są jednak bardzo rzadko wykorzystywane przez klinicystów.
Moje podejście do problemu

• O mnie
Jestem fundatorem medycznego start-upu
w Londynie, którego główną misją jest
znalezienie odpowiednich biomarkerów,
które mogłyby pomóc we wczesnej diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych.
Zadanie to aktualnie podejmuję we współpracy z Uniwersytetem Oxfordzkim oraz
Narodowym Uniwersytetem Singapuru.
Dlaczego choroby neurodegeneracyjne?
Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) w 2019 roku jedna na jedenaście
osób była w wieku powyżej 65 lat. W 2050
roku przewiduje się, że będzie to już co
szósta osoba. Wraz z wydłużeniem się życia, zwiększa się również liczba osób chorujących na choroby neurodegeneracyjne.
Aktualna diagnostyka
Choroby neurodegeneracyjne są diagnozowane w momencie rozpoznania objawów klinicznych, czyli w momencie, kiedy
już praktycznie nie jesteśmy w stanie nic
zrobić. Już dziś mamy jednak możliwość
diagnozowania choroby Alzheimera z
wykorzystaniem uczenia maszynowego.
Opracowane algorytmy na podstawie

Według mnie kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki wpływają na rozwój choroby Alzheimera. Jednym z nich jest bez wątpienia cukrzyca, a
przedtem jeszcze stan przed cukrzycowy.
Grono naukowców używa już dziś terminu
cukrzyca typu 3 jako synonimu dla choroby Alzheimera. Wspominając o cukrzycy,
a przechodząc dalej do chorób sercowo-naczyniowych jako kolejnego czynnika
rozwoju chorób neurodegeneracyjnych
musimy sobie uświadomić, że cały proces
rozwoju choroby Alzheimera rozpoczyna się nawet pięć dekad przed objawami
klinicznymi. A proces rozwoju choroby jest
bez wątpienia efektem wielu chorób przewlekłych, które w większości są efektem
naszego stylu życia.
Moje rozwiązanie problemu
Wraz z moim zespołem pracuję z wykorzystaniem sztucznej inteligencji nad nowymi biomarkerami do diagnostyki chorób
neurodegeneracyjnych, a tym samym nad
nowymi i skutecznymi terapiami,
które mogłyby zahamować spadek funkcji
poznawczych. Dodatkowo po przygotowanej w zeszłym roku aplikacji do diagnostyki
zakażenia SARS-CoV-2, które jest stosowana przez ponad 40 tys. klinicystów
-obecnie pracuję nad aplikacjami, które
z zastosowaniem uczenia maszynowego
mogą pomóc oszacować ryzyko rozwoju
chorób neurodegeneracyjnych.

Wynalazek „Medyczna platforma
oparta na sztucznej inteligencji”

Mikołaj Basza,
absolwent Wydziału Nauk
Medycznych w Zabrzu
W takim razie jakimi głównymi problemami
medycznymi zajmujesz się teraz na co
dzień?

Czym zajmujesz się na co dzień?
Od ponad 5 lat zajmuję się nowoczesnymi technologiami medycznymi w zakresie
telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz
technologii 3D takich jak druk 3D, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Rozwijam
się naukowo, jestem założycielem Social
Responsible Technologies, spółki, która
zajmuje się rozwiązywaniem problemów
projektów medycznych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii oraz jestem
doradcą zarządu ds. nowych technologii
w spółce akcyjnej i pełnię funkcję Medical
Advisora w startupie AioCare.
Od czego się zaczęło?
Wszystko zaczęło się od zajęć na pierwszym roku z prof. Zbigniewem Nawratem,
który zainspirował nas wszystkich i pokazał mi jako pierwszy, że można pomagać
pacjentom, nie tylko w "klasycznej" pracy
na oddziale. Jednym z pierwszych projektów, którymi się zająłem było Sculo,
w którym postanowiliśmy stworzyć szczegółowy model czaszki ludzkiej z wykorzystaniem druku 3D, w cenie przystępnej
dla każdego studenta kierunku lekarskiego.
Obecnie produkujemy modele i symulatory
medyczne dla największych producentów
modeli anatomicznych na świecie.
Współpracujemy z ośrodkami klinicznymi,
dla których przygotowujemy spersonalizowane
modele trójwymiarowe na podstawie
skanów z tomografii komputerowej lub
innych metod obrazowania pacjenta.

Jednym, z głównych obszarów, którymi
się zajmuję, i w których moim zdaniem
technologie medyczne mają największy
potencjał jest szeroko rozumiane Data
Science i analiza danych medycznych,
które nauczyliśmy się zbierać z rozmaitych źródeł, z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji. Wykorzystanie algorytmów
sztucznej inteligencji w medycynie rośnie
wykładniczo, już nie tylko w sferze publikacji naukowych, lecz także pod kątem ilości
zacertyfikowanych medycznie rozwiązań
na rynku.
Możesz podać przykład?
Jednym z ciekawszych projektów naukowych, którym się ostatnio zajmuje jest
domowe monitorowanie pacjentów po
przeszczepie płuc z wykorzystaniem
domowej spirometrii i pulsoksymetru.
Z wykorzystaniem tego samego urządzenia
w trakcie pandemii wprowadziliśmy usługę
spirometrii domowej. Dodatkowo całodobowo monitorujemy ponad 100 pacjentów domowym EKG, mieszczącym się
w portfelu, analizujemy zapisy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
i reagujemy w stanie zagrożenia życia lub
zdrowia.
Czy wiążesz swoją przyszłość z pracą
na oddziale lub w gabinecie?
Uważam, że brakuje mi bardzo dużo wiedzy
klinicznej, którą mogę nabyć tylko w pracy
z pacjentami, co więcej, żeby rozwiązywać
jakikolwiek problem, konieczne jest jego
lepsze poznanie. Poza tym uwielbiam szpital,
jego atmosferę i kontakt z pacjentami.
Rozmowy: Patrycja Matusińska

Wynalazki - usługi i programy
monitorowania telemedycznego

Wyjątkowy stypendysta
Ministra Zdrowia.
Poznajcie Huberta Mado.

Hubert Mado to doktorant i jednocześnie
student VI roku kierunku lekarskiego
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. W uznaniu najwyższej jakości
osiągnięć naukowych i zajmując pierwsze
miejsce na liście rankingowej kandydatów

rozpoczął Szkołę Doktorską będąc jeszcze
studentem kierunku lekarskiego! Finalista
„Studenckiego Nobla 2021” w Dziedzinie Medycyny i Farmacji wyłaniającego 10 najlepszych studentów w Polsce. Praca naukowa
Huberta Mado wiąże się m.in. z neurologią,
neurochirurgią, kardiologią i chorobami
wewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień o znaczącej roli klinicznej. Jednocześnie zajmuje się najnowszymi
doniesieniami z innych dziedzin medycyny
i zdrowia publicznego, czego efektem są
m.in. publikacje dotyczące takich nowych
problemów zdrowotnych jak EVALI
(e-cigarette, or vaping, product use - associated
lung injury) i COVID-19 (Coronavirus Disease
2019). Aktualnie, w ramach bardzo owocnej
współpracy z prof. dr hab. n. med. Moniką
Adamczyk-Sową, Hubert Mado zajmuje się
badaniami dotyczącymi roli cytokin
w patofizjologii stwardnienia rozsianego,
co potencjalnie może pomóc w znalezieniu
punktów uchwytów dla nowych, przełomowych terapii tego schorzenia.

Sylwia Kozak stypendystka
Ministra Zdrowia SUM z
nieprzeciętnymi zdolnościami i
wielką naukową przyszłością
Sylwia Kozak to studentka VI roku kierunku
lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jako jedyna z
Katowickiego Wydziału Nauk Medycznych
otrzymała w tym roku tytuł Stypendystki
Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia
naukowe. To także kilkukrotna beneficjentka
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jest autorką i współautorką 17 prac
naukowych, opublikowanych w międzynarodowych czasopismach z Impact Factor oraz
znajdujących się w wykazie Ministerstwa
Edukacji i Nauki. Prelegentka na krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych, zdobywczyni licznych nagród za prezentacje wyników badań. Sylwia Kozak pełni
funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła
Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicz-

nej SUM w Katowicach. We współpracy z
Opiekunem Naukowym Prof. Jerzym
Chudkiem otrzymała grant z MEIN na
realizację projektu naukowego na temat
powikłań nerkowych leczenia adjuwantowego u chorych leczonych chemioterapią w
schemacie FOLFOX lub 5- FU/kapecytabiną
w raku jelita grubego.

Stypendysta Ministra Zdrowia
Łukasz Antkowiak - niezwykłe
naukowe plany i osiągnięcia

Jest studentem VI roku kierunku lekarskiego w Zabrzu. Interesuję się neurochirurgią,
szczególnie neuroonkologią oraz neurochirurgią naczyniową. Od 2019 roku pełnię
funkcję przewodniczącego Koła Naukowego
przy Klinice Neurochirurgii Dziecięcej
w Katowicach, której kierownikiem jest
prof. dr hab. n. med. Marek Mandera. Dzięki
wsparciu merytorycznemu Pana Profesora
Marka Mandery ma możliwość ciągłego
rozwoju naukowego w dziedzinie neurochirurgii. Aktualnie jego obszar działalności
naukowej obejmuje zastosowanie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego

w operacjach guzów rdzenia kręgowego
i zakotwiczenia rdzenia kręgowego.
Współpracując z zespołem dr hab. n. med.
Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii,
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu zajmuje się badaniem skuteczności leczenia samoistnego
podciśnienia wewnątrzczaszkowego
z zastosowaniem bezpośredniej nadtwardówkowej infuzji pełnej krwi żylnej poprzez
cewnik nadtwardówkowy (tzw. technika
epidural blood patch). W ramach wieloośrodkowej kooperacji z Klinikami
Neurochirurgii w Hamburgu, Rzymie,Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku,
Sosnowcu i Katowicach prowadzi dwa
projekty. Pierwszy z nich dotyczy oceny
skuteczności poszczególnych technik operacyjnych oraz rokowania u pacjentów
z zepołem Chiariego typu I. Drugi projekt
skupiony jest na ocenie rokowania
u pacjentów po przebytym krwawieniu
z powodu pękniętego naczyniaka
tętniczo-żylnego mózgu. Wyniki badań powstałych dzięki tej współpracy prezentował
na wielu zagranicznych konferencjach.
W dorobku naukowym posiada 10 publikacji,
opublikowanych w rezenzowanych
czasopismach zagranicznych.
więcej o stypendystach na sum.edu.pl

Praca magisterska naszej farmaceutki znów najlepsza w Polsce!
28 marca 2022 r. odbył się – organizowany
corocznie pod egidą Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich
absolwentów kierunku farmacja. Tegoroczna
edycja Konkursu była współorganizowana
przez Wydział Nauk Farmaceutycznych
(WNF) w Sosnowcu. Konkursowi i obradom
Jury przewodniczyła prof.dr hab. n.med.
Krystyna Olczyk, jako Członek Zarządu
PTFarm. Pierwsze miejsce w Finale
Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich
zajęła Absolwentka Wydziału Nauk
Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Pani mgr Katarzyna Urbisz, która zaprezentowała swoją pracę magisterską p.t.:
Wpływ dapagliflozyny na parametry stresu
oksydacyjnego w soczewkach szczurów
z eksperymentalnie wywołaną cukrzycą
typu 2”, wykonaną pod kierunkiem Pani

dr hab. n. farm. Marii Zych, w Katedrze
i Zakładzie Farmakognozji i Fitochemii WNF
w Sosnowcu. Warto podkreślić, iż także
w roku ubiegłym to Absolwentka WNF
w Sosnowcu została Laureatką I miejsca w
Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich,
organizowanym przez Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne.

3-4 marca
VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych
Kongres Wyzwań
Zdrowotnych (Health
Challenges Congress –
HCC) to 2 dni dyskusji,
niemal 40 sesji temaSesja Inauguracyjna „Kluczowe wyzwania stojące przed polityką
zdrowotną państwa”, podczas której zaszczycił swoim udziałem
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

tycznych, znamienici
prelegenci i wyjątkowi
uczestnicy. Wśród nich
również Naukowcy
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

Za nami siódma edycja Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych. Podczas dwudniowego
wydarzenia, w trakcie 40 sesji wybitni
eksperci rozmawiali o kluczowych, ale
również najbardziej aktualnych problemach
polskiej ochrony zdrowia. Debatowano
między innymi o wyzwaniach ochrony
zdrowia w kontekście wojny w Ukrainie,
pomocy uchodźcom, ale również planowanych zmian w polityce zdrowotnej i lekowej.

Sesja Polityka żywieniowa – bardzo jej potrzebujemy z
udziałem Prorektora ds. kształcenia podyplomowego
i promocji prof. Oskara Kowalskiego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 2,5
tys. uczestników, w tym ponad 1 tys.
stacjonarnie. Sesję inauguracyjną
HCC2022 w Internecie odtworzono 138
tys. razy. Te liczby świadczą o ogromnej
potrzebie bezpośrednich dyskusji dotyczących systemu opieki zdrowotnej
właśnie w formule otwartej, wielowątko-

Drugiego dnia w sesji „Kształcenie kadr w ochronie zdrowia”,
udział wziął Prorektor ds. studiów i studentów prof. Jerzy Stojko.

Źródło: www.hccongress.pl

wej debaty, z udziałem, między innymi:
przedstawicieli środowiska medycznego,
administracji i polityki, pacjentów, dostawców współpracujących z sektorem
medycznym, organizacji pozarządowych.

Podczas uroczystego otwarcia VII Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć z albumu
Oczy pandemii prezentujących pracę studentów wolontariuszy i medyków SUM

Przygotowana przez Śląski Uniwersytet
Medyczny wystawa pt. Oczy Pandemii
była jednym z istotnych wydarzeń
VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
Pokazanych szerokiej publiczności 25 zdjęć
wykonanych przez Wiktorię Kot, fotograficzkę znaną z licznych nagradzanych
realizacji, to część większej całości.
Artystka spędziła długie godziny w Szpitalu
Covidowym w Pyrzowicach, by udokumentować pracę wolontariuszy, studentów
SUM oraz pracowników. Niebawem wydany
zostanie specjalny album upamiętniający
ponadprzeciętnych wysiłek jaki towarzyszył
leczeniu chorych na covid.
W otwarciu wystawy wzięli udział JM
Rektor SUM prof. Tomasz Szczepański, Wojciech Kuśpik - prezes zarządu Grupy PTWP,
pomysłodawca Kongresu Wyzwań Zdrowotnych oraz przedstawiciele wolontariuszy.

-Okres pandemii był niezwykłym
wyzwaniem dla studentów naszej Uczelni.
Aż kilkuset z nich zostało wolontariuszami
m.in. w szpitalach covidowych.
Wystawa jest kolejną dobrą okazją, by im
za to poświęcenie podziękować.
- powiedział Rektor SUM.

Tydzień Nauki Polskiej na Expo w Dubaju

Kilkanaście polskich uczelni, w tym Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
prezentowało swój potencjał i zachęcało
do studiowania w Polsce podczas
Tygodnia Nauki Polskiej w czasie Expo w
Dubaju. Zainteresowanie studiowaniem
w Polsce rośnie.

Eko-Słupek mierzy jakość
powietrza w Wydziale Nauk
o Zdrowiu w Bytomiu
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Bytom przed siedzibą Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
zainstalowany został czujnik monitorujący jakość powietrza, tzw. Eko-słupek.
Zadaniem urządzenia jest informowanie
mieszkańców Bytomia o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza i związanych z nim
zagrożeniach zdrowia.
Zamontowany sprzęt wyposażony jest
w oświetlenie LED, które przybiera barwę
zgodną z Indeksem Jakości Powietrza
od zielonej po bordową, adekwatnie do
wyników uzyskiwanych pomiarów. Dodatkowym atutem jest możliwość śledzenia
wyników za pomocą aplikacji internetowej. Montaż urządzenia wpisuje się w cel
porozumienia zawartego pomiędzy SUM
a Gminą Bytom, którym jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie zdrowia
publicznego, służących poprawie jakości
życia i dobrostanu mieszkańców Bytomia.
Pozyskane wyniki pomiarowe będą mogły

Stoisko SUM w czasie Tygodnia Nauki
Polskiej odwiedziło wiele osób chętnie
wysłuchując informacji o naszym uniwersytecie. Przedstawiciele SUM spotkali się
m.in. z naukowcami University of Emirates.
być wykorzystywane do celów naukowych
oraz dydaktycznych Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Bytomiu, w którym jednym
z głównych kierunków prowadzonych badań
są środowiskowe uwarunkowania zdrowia.

Konferencja onkoprofilaktyczna w ramach Tygodnia dla Kobiet w
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego
Dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski,
prof. SUM, jest uznanym i cenionym
ginekologiem. Specjalizuje się również
w onkologii oraz seksuologii.
Na co dzień pełni funkcję ordynatora UCK
im. K. Gibińskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest autorem 145 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych,

12 marca odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce zdrowotnej dla kobiet.
Organizatorem wydarzenia było Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela
Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
O tym jak ważna jest profilaktyka
zdrowotna, jakie są możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu raka
jajnika i dlaczego nie wolno bać się wizyty
u ginekologa opowiadał m.in. prof. Krzysztof
Nowosielski, prof. SUM, kierownik Katedry
i Kliniki Ginekologii i Położnictwa SUM w UCK.

Profesor SUM dr hab.n.med. Krzysztof Nowosielski

recenzentem w międzynarodowych
czasopismach z zakresu położnictwa
i ginekologii oraz medycyny seksualnej.
Swoją dramatyczną historię walki z rakiem
opowiedziała Katarzyna Stachowicz,
która wywalczyła dla Polek z genetycznym
rakiem piersi bezpłatną, profilaktyczną
mastektomię.

Szczepionka Nuvaxovid - nowa broń w walce z Covid-19.
Co o niej wiemy?
Szczepionka jest obecnie piątą
szczepionką przeciw COVID-19
dopuszczoną do obrotu w UE
i pierwszą szczepionką
opracowaną metodą tradycyjną,
gdzie białko wchodzące
w skład szczepionki jest
wytwarzane w laboratorium firmy.
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała
pozytywną opinię warunkowego dopuszczenia do obrotu dla nowej szczepionki
Nuvaxovid (nazwa szczepionki w badaniach klinicznych NVX-CoV2373) firmy
Novavax. EMA w podanej decyzji potwierdziła, że dane dotyczące szczepionki są
rzetelne i spełniają unijne kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Decyzję
tę zatwierdziła także Komisja Europejska.
Szczepionka Nuvaxovid to szczepionka
białkowa z adiuwantem, zapobiegająca
zachorowaniu na COVID-19 wywołanym
wirusem SARS-CoV-2. Na razie została
dopuszczona do podania osobom po
ukończeniu 18 r.ż. W schemacie podania
dwóch dawek w odstępstwie co najmniej
trzech tygodni. Szczepionka jest obecnie
piątą szczepionką przeciw COVID-19
dopuszczoną do obrotu w UE i pierwszą
szczepionką opracowaną metodą
tradycyjną, gdzie białko wchodzące
w skład szczepionki jest wytwarzane
w laboratorium firmy.
Nuvaxovid jest szczepionką białkową, mononuklearną, podjednostkową,
zawierająca białko S (kolca) wirusa
SARS-CoV-2, jest przygotowana w postaci
nanocząsteczki z adiuwantem Matrix-M
– opartym na saponinie, czyli substancji
wzmacniającej odpowiedź immunologiczną
organizmu i produkcję wysokiego
poziomu przeciwciał.

- Bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną
szczepionki oceniono w dwóch randomizowanych badaniach kliniczno-kontrolnych
przy udziale ponad 45 000 ochotników
w wieku t18 lat – mówi dr n. med. Karolina Krupa-Kotara z Katedry Epidemiologii
i Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w
Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki największego badania klinicznego trzeciej fazy zostały opublikowane
w czasopiśmie medycznym New England
Journal of Medicine. Wykazano 90,4%
skuteczność przeciwko zachorowaniom na
COVID-19 o dowolnym nasileniu oraz 100%
ochrony przed umiarkowanym i ciężkim
przebiegiem koronawirusa. Skuteczność
względem nowych odmian wirusa wyniosła aż 92,6%. Wstępne badania pilotażowe
potwierdzają, że podanie dawki przypominającej szczepionki Novavax sześć miesięcy po przyjęciu schematu dwudawkowego
znacznie wzmacnia odpowiedź immunologiczną, także wobec wariantów Delta
i Omikron. - Działania niepożądane po
przyjęciu szczepionki były w większości
łagodne lub umiarkowanei utrzymywały
się średnio przez jeden dzień lub krócej,
obejmując przede wszystkim dolegliwości
o charakterze miejscowym i ogólnoustrojowym, tj. tkliwość i ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból mięśni ból głowy,
ból stawów, ogólne gorsze samopoczucie
oraz nudności, wymioty – dodaje mówi
dr n. med. K. Krupa-Kotara.

Jak kształtować swoją
odporność w okresie
pandemii COVID-19?
Dieta jest jedynym z głównych czynników
wpływających na naszą odporność. Jak
postępują Polacy, by o nią dbać w czasie
pandemii COVID-19 oraz zminimalizować
ryzyko zachorowania? Spożywanie takich
grup produktów jak: warzywa i owoce kilka razy dziennie, fermentowane produkty
mleczne, wzmożona i umiarkowana aktywność fizyczna, wypijanie od 1,5-2 l wody
dziennie, a także większa niż w poprzednim sezonie liczba osób szczepiących się
przeciwko grypie – to najczęściej podejmowane działania, jak wynika z badań,
które przeprowadziły dr n. med. Agata
Wypych-Ślusarska i Martina Grot, z Zakładu
Epidemiologii i Biostatystyki, Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
- Badaniem objęłyśmy grupę 245 osób,
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Respondenci
wypełniali kwestionariusz dotyczący
poziomu aktywności fizycznej, częstości
spożywania wybranych produktów żywieniowych, stosowanej suplementacji i działań profilaktycznych, które podejmowali
w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa
SARS-CoV-2 – tłumaczy dr n. med. Agata
Wypych-Ślusarska z Wydziału Nauk o
Zdrowiu w Bytomiu SUM. Prawie trzy czwarte
badanych, to osoby zdrowe, które nie
deklarowały wystąpienia jakiejkolwiek
choroby przewlekłej. Zdecydowana większość z nich w czasie pandemii nie przechodziła też infekcji. Warto podkreślić, że
zaobserwowałyśmy statystycznie istotny

wzrost liczby osób, które zaszczepiły się
przeciwko grypie w porównaniu do sezonu 2019/2020. – Przeprowadzone badanie
wykazało pozytywne aspekty zachowań
żywieniowych, takich jak: spożywanie fermentowanych produktów mlecznych
i produktów zbożowych wysokobłonnikowych oraz suplementację witamin C i D. –
wyjaśnia Martina Grot, studentka dietetyki,
współautorka badań. I dodaje: - Sposób
odżywiania stanowi czynnik, który może
wpływać immunomodulująco na odpowiedź
układu odpornościowego organizmu.
Niestety zaobserwowałyśmy również
wzrost negatywnych zachowań żywieniowych, do których należy: zwiększone spożycie niezdrowych, wysokoprzetworzonych
przekąsek, jedzenie niekontrolowane, czy
nadmierna liczba spożywanych posiłków.
Dokładne analizy pozwoliły wykazać,
że spożycie co najmniej 1,5 l wody dziennie
jest wyższe w grupie osób związanych
z ochroną zdrowia niż w porównaniu
z grupą osób wykonujących inne zawody.
Probiotyki, zażywane celem wzmocnienia
bariery jelitowej - mikrobiomu przyjmowało
9% ankietowanych, natomiast spożywanie
prebiotyków w postaci cebuli, czosnku,
szpinaku deklarowało prawie 49%. - Kluczową rolę dla prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu w sposób szczególny
odgrywają witaminy: D, C, A, Beta-Karoten
i witaminy z grupy B, czy minerały: cynk,
miedź, żelazo i selen. Należy również zwrócić
uwagę na potencjał antyoksydacyjny adaptogenów w postaci fitoterapeutyków np.
jeżówki purpurowej, aloesu oraz coraz częściej poddawanej badaniom soplówki jeżowatej. Udowodniono, że witamina D zmniejsza ryzyko infekcji wirusowych, wzmacniając
odporność komórkową. Oprac.: Patrycja Matusińska

Syndrom wiecznie głodnego dziecka może mieć podłoże
genetyczne. Szukamy młodych pacjentów, żeby zaoferować im odpowiednie leczenie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem projektu, którego celem
jest zidentyfikowanie grupy dzieci
i nastolatków z genetycznie uwarunkowaną otyłością olbrzymią. W projekcie
sfinansowanym za niemal 2 mln zł przez
Narodowe Centrum Nauki, biorą udział
ośrodki w Zabrzu, Krakowie, Rzeszowie
i Szczecinie. Partnerami są wybitni specjaliści
z Niemiec, od lat zajmujący się tym
narastającym problemem.
Wieloośrodkowy projekt pod nazwą:
„Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży
z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie
badanie kliniczne i genetyczne” ma na celu
opracowanie bazy polskich dzieci
i młodzieży z otyłością olbrzymią, ich
scharakteryzowanie kliniczne, biochemiczne i hormonalne, jak również przeprowadzenie u tej grupy badań genetycznych,
by ocenić częstość występowania otyłości
o podłożu genetycznym. Otyłość wśród
dzieci i młodzieży osiągnęła w ostatnich
latach rozmiary epidemii. U większości
z nich jest związana z niewłaściwą dietą
i siedzącym trybem życia. - Istnieje jednak
grupa dzieci, w której otyłość jest uwarunkowana genetycznie. Są to najczęściej
dzieci z nieposkromionym apetytem,
z otyłością znacznego stopnia, rozpoczynającą się już w pierwszych latach życia.
U części takich pacjentów można zidentyfikować mutacje w pojedynczych genach
odpowiedzialne za chorobę. Daje to możliwość postawienia diagnozy i wdrożenia
odpowiedniego leczenia – wyjaśnia
dr hab. n med. Agnieszka Zachurzok,
kierownik projektu, endokrynolog z Katedry
i Kliniki Pediatrii Szpitala Klinicznego nr 1
w Zabrzu SUM. Dzieci „otyłe genetycznie”
nigdy nie są syte. Cały czas coś podjadają. Mają non stop włączony ośrodek
głodu. Rodzice mają poczucie winy, że nie
radzą sobie z zachowaniem dzieci,

a tymczasem winne są mutacje genów. Co
ciekawe często rodzice takich dzieci nie
są otyli, ale są nosicielami zmutowanych
genów. W Polsce brak jest danych
na temat częstości występowania otyłości genetycznej, spowodowanej mutacją
w pojedynczym genie u dzieci i młodzieży
z otyłością olbrzymią, ale przypuszcza się,
że w ogóle otyłość olbrzymia może dotyczyć około 2 proc. polskich dzieci,
a u 3 proc. z nich podłożem tej otyłości
może być właśnie mutacja w pojedynczym
genie. Słowem oznacza to, że u około 4,5
tys. dzieci w Polsce może właśnie występować otyłość monogenowa. -W naszym
projekcie, zaplanowanym na 3 lata, chcielibyśmy zidentyfikować pół tysiąca pacjentów w wieku od roku do 18 lat.
U części z nich mamy nadzieję znaleźć
mutację odpowiedzialną za powstanie
otyłości.
–U niektórych z tych dzieci w procesie leczenia mogą być wdrożone, nie tylko dieta i
zmiana stylu życia, ale również postępowanie specyficzne dla danej mutacji poprzez
zastosowanie istniejących skutecznych
leków – dodaje dr Zachurzok. W UE
zarejestrowane są już dwa leki, skuteczne
w leczeniu otyłości spowodowanej mutacjami w kilku genach. Młodzi pacjenci,

którzy zostaną zdiagnozowani w ramach
projektu, będą mogli być kandydatami do
leczenia tymi lekami. Przykładem może
być otyłość spowodowana niedoborem
leptyny, czyli hormonu sytości. Można go
dostarczać organizmowi w postaci sztucznej leptyny. Wówczas do podwzgórza dociera
informacja, że jesteśmy syci.
– Widziałam pacjentów, którzy dzięki
temu przestawali być wiecznie głodni,
schudli, mogli prowadzić normalne życie

bez nadliczbowych kilogramów,
które są przyczyną wielu chorób
– wyjaśnia dr Zachurzok. W niektórych
mutacjach dobrą opcją terapeutyczną
jest też chirurgiczne zmniejszanie żołądka
lub stosowanie zarejestrowanego w
Polsce leku odchudzającego w zastrzyku.
Pacjenci będą rekrutowani z poradni
i oddziałów w czterech ośrodkach
Endokrynologii Dziecięcej (Katowice/Zabrze, Kraków, Rzeszów, Szczecin).
Agata Pustułka

POSZUKIWANI PACJENCI:
1. Wiek 1 – 18 lat
2. BMI:
• BMI>25 kg/m2 u dzieci poniżej 2 r.ż.,
• BMI>30 kg/m2 u dzieci w wieku 2-6 lat,
• BMI>35 kg/m2 u dzieci w wieku 6-14 lat
• BMI>40 kg/m2 u dzieci w wieku powyżej 14 r.ż.
3. Nadmierny apetyt i nieustanne poszukiwanie jedzenia

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
1. Dr hab. n med. Agnieszka Zachurzok:
agnieszkazachurzok@poczta.onet.pl – ZABRZE,
tel. 502 223 497 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Dr hab. n med. Małgorzata Wójcik:
malgorzata.wojcik@uj.edu.pl – KRAKÓW,
tel. 789 424 545 Collegium Medicum UJ
3. Prof. Dr hab. n med. Artur Mazur:
drmazur@poczta.onet.pl; armazur@ur.edu.pl – RZESZÓW,
tel. 604527778 , Wydział Lekarski Uniwersytetu Rzeszowskiego
4. Dr hab. n med. Elżbieta Petriczko:
elzbietapetriczko@gmail.com – SZCZECIN,
tel. 602731533 , Pomorski Uniwersytet Medyczny

Osoby otyłe gorzej
znoszą Covid-19
Otyli pacjenci są potencjalnie bardziej
podatni na infekcję COVID-19 i częściej
ulegają zakażeniu niż pacjenci o prawidłowej masie ciała. Stwierdzono, że choroby
współistniejące związane z otyłością są
skorelowane z ciężkim przebiegiem klinicznym COVID-19, a zwiększona śmiertelność
i wysoki BMI okazały się skorelowane
z hospitalizacją, potrzebą wentylacji
mechanicznej i wysokim ryzykiem zgonu.
- Otyłość w krajach wysokorozwiniętych
stanowi istotny problem z zakresu zdrowia
publicznego związany z wielochorobowością jej towarzyszącą oraz obniżeniem jakości życia. Liczba osób z nadmierną masą
ciała wynosi około 1,9 miliarda na całym
świecie, z czego około 600 milionów jest
otyła – mówi dr n. med. Karolina Krupa –
Kotara, z Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od
1980 roku liczba osób otyłych podwoiła się, a w ostatnich latach gwałtownie
wzrasta. Szacuje się, iż do roku 2030
liczba osób otyłych z BMI t 30 zwiększy się
o 33%, natomiast z otyłością z BMI t 35
o 130%. Pacjenci otyli są narażeni na
zwiększone ryzyko zaostrzeń spowodowanych wirusowymi infekcjami dróg
oddechowych. Wykazano, że otyli pacjenci
są potencjalnie bardziej podatni na infekcję COVID-19 i częściej ulegają zakażeniu
niż pacjenci o prawidłowej masie ciała.
Stwierdzono, że choroby współistniejące
związane z otyłością są skorelowane
z ciężkim przebiegiem klinicznym COVID-19,
a zwiększona śmiertelność i wysoki BMI
okazały się skorelowane z hospitalizacją,
potrzebą wentylacji mechanicznej
i wysokim ryzykiem zgonu.

Do podobnych wniosków doszli badacze
w przeglądzie systematycznym i metaanalizie z 2021 przeprowadzonej przez
Yang J, Hu J, Zhu C. Stwierdzili oni m.in.,
że pacjenci z ciężką postacią COVID-19
mają wyższy BMI, ponadto u otyłych pacjentów z COVID-19 przebieg choroby był
cięższy a rokowania gorsze w porównaniu
do pacjentów o prawidłowej masie ciała.
Choroby zakaźne to problem z jakim boryka się wiele społeczeństw na wszystkich
kontynentach. Takie osiągnięcia medycyny
jak antybiotyki i szczepienia pozwoliły
w latach ’70 i ‘80 XX wieku na głoszenie
teorii mówiących o tym, że choroby zakaźne będą tylko przeszłością. Ostatnie dwa
lata obaliły tę teorię, okazało się że człowiek pomimo ogromnej wiedzy medycznej
i rozwoju nowych technologii może być
całkiem bezbronny w relacji z patogenami
– dodaje dr Krupa-Kotara. - Wzrost częstości występowania otyłości w populacji
(zdalna nauka, mniej ruchu) jest również
skutkiem pandemii SARS-CoV-2, która przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Polsce po zakończeniu II wojny
światowej – dodaje dr Krupa-Kotara.

Podpisanie umowy między
Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Katowicach a SUM
Współpraca pozwoli na prowadzenie projektów naukowo-badawczych, konferencji
naukowych, paneli eksperckich, wspólnych
publikacji naukowych, a także szkoleń,
warsztatów i ćwiczeń. - Liczymy, że nasze
działania przyniosą wiele praktycznych
inicjatyw, poszerzą wiedzę o prawie pracy.
Obecnie skupiamy się na promowaniu i upowszechnieniu wiedzy na ten temat m.in. w
ramach programu „Pierwsza praca - pierwszy krok” – powiedział Piotr Kalbron. Co
ważne w ramach przedsięwzięć objętych
porozumieniem planowane jest uruchomienie w 2022 roku dla studentów Wydziału
Nauk o Zdrowiu w Bytomiu,
kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Przekazaliśmy dary dla
Ukrainy
Zbiórka darów została zorganizowana na
wszystkich Wydziałach naszego Uniwersytetu, a ze szczególnym rozmachem przez
Wydzaiał Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Jej celem było przekazanie jak
największej ilości materiałów medycznych,
które za pośrednictwem Caritasu w Katowicach zostały przekazane potrzebującym.

Z życia SUM

- To specjaliści poszukiwani na rynku pracy.
Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna
będzie atrakcyjna, a Państwa wiedza
i doświadczenie będą dla nas wsparciem –
stwierdził prof. Szczepański, Rektor SUM.
Absolwenci WNOZ w Bytomiu będą mogli też odbywać staże organizowane przez
Okręgowy Inspektorat Pracy.

Porozumienie z ASP
Katowice podpisane!
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
podpisał porozumienie z Akademią Sztuk
Pięknych w Katowicach dotyczące
współpracy w obszarze dydaktyki,
nauki i otoczenia gospodarczego.
Dzięki partnerstwie możliwa będzie:
•
•

realizacja konferencji naukowych,
szkoleń, kursów,
realizacja przedsięwzięć promują

•

cych działalność obu Uczelni,
promocja twórczości naukowej oraz
artystycznej studentów
oraz pracowników naukowych

•

promocja działań na rzecz
popularyzacji środowisk
akademickich obu Uczelni
Efektem współpracy z ASP jest powstanie sześciu obrazów namalowanych przez
studentów SUM i ASP, których licytacja wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Wizyta ambasadora Rwandy
w SUM

Jednym z projektów jest podpisanie trójstronnej umowy między
SUM, Fundacją oraz University of Rwanda.

Jego ekscelencja prof. Anastase Shyaka,
ambasador Rwandy w Polsce, gościł w
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
W planach współpraca SUM i Rwandy w
zakresie kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i ratowników medycznych z Rwandy. Planowane
jest także uruchomienie różnego typu programów, w tym szkoleń specjalizacyjnych
dla lekarzy rwandyjskich zarówno w Polsce,
jak i w Rwandzie w ramach współpracy z
Fundacją Afriquia, która niebawem będzie
obchodzić trzylecie istnienia.
Do tej pory wspierała Rwandę i rwandyjskich
pacjentów w zakresie ortopedii i anestezjologii.

Wizyta Konsul Honorowej
Zimbabwe dr Krystyny
Grabowskiej w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym.
Z przyjemnością gościliśmy Konsul
Honorową Zimbabwe dr Krystynę
Grabowską w progach naszego Uniwersytetu.
Spotkanie poświęcone było nawiązaniu
współpracy i przybliżeniu oferty edukacyjnej
SUM studentom Zimbabwe.
– Jedną z naszych zasad działania jest
otwartość i wyjście na zewnątrz.
Zdajemy sobie sprawę, że dzięki
kontaktom zagranicznym jesteśmy w
stanie wspólnie osiągnąć wiele w kwestii
edukacji przyszłych medyków
- podkreślił JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Tomasz Szczepański.

Liczymy, że w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Będzie studiowało wielu młodych ludzi z Zimbabwe.

Współpraca zakładałaby zapewnienie
studentom z Zimbabwe kształcenia na
kierunkach medycznych m.in. pielęgniarstwie, czy lekarskim. Od kilku lat studenci
z Zimbabwe zdobywają wykształcenie
m.in. w Koszalinie, Lublinie czy Warszawie.
Teraz przyszedł czas na Katowice!

Dyplomatorium studentów anglojęzycznych
Interesują się historią Polski, lubią pewną sieć

W lutym pożegnaliśmy fantastycznych

sklepów i uważają, że najładniejsze są polskie
dziewczyny. To słowa naszych anglojęzycznych absolwentów. Mówią, ze studia

przyszłych medyków, którzy przybyli
z różnych krajów, aby studiować medycynę
właśnie w Wydziale Nauk Medycznych

w naszym Uniwersytecie były
ważnym i twórczym okresem w ich życiu.

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.

Sukcesy Naukowców SUM

Prof. dr hab. n. med.
Katarzyna Mizia-Stec
Przewodniczącą Kapituły
Śląskiej Nagrody Naukowej
Z przyjemnością informujemy, że prof. dr
hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej SUM została powołana do pełnienia
funkcji Przewodniczącej Kapituły Śląskiej
Nagrody Naukowej w trakcie 6. edycji ŚFN
KATOWICE.

Zabrzańska Atena dla
prof. dr hab. n. med.
Andrzeja Paradysza
Absolwent Akademii Medycznej
w Krakowie, obecnie CMUJ. Imponujący
dorobek naukowy prof. Paradysza został
uhonorowany nadaniem mu w 2012 roku
tytułu profesora. Obecnie profesor jest
przewodniczącym Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
a także z sukcesami kieruje Kliniką Urologii
SUM w Zabrzu. Zabrzańską Ateną uhonorowany też został dr n. med. Mariusz Kazimierz
Wójtowicz, prezes Zarządu Szpitala
Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
Zabrzańska Atena, przyznawana przez władze
Zabrza,to jedna z najbardziej prestiżowych
nagród , którą otrzymało już wielu
naukowców SUM.
Dr hab. n. med.
Ilona Kopyta,
prof. SUM
z Oddziału
Pediatrii i
Neurologii Wieku
Rozwojowego
GCZD w
Katowicach,
została
członkiem
zarządu
Europejskiego
Towarzystwa
Neurologii
Dziecięcej.

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała oraz Prof. Anat Loewenstein
laureatami nagrody „Patenty Liderów Innowacyjności” SCOP
Prof. dr hab. n. med. Edward
Wylęgała, Prorektor ds. Rozwoju i
Transferu Technologii SUM, został
tegorocznym Laureatem w programie
„Patenty Liderów Innowacyjności” za
wybitne osiągnięcia w okulistyce. Warto
dodać, że nagrody przyznawane są raz
w roku jednemu polskiemu i jednemu
zagranicznemu liderowi w dziedzinie
okulistyki. Wyróżnienie otrzymała również
prof. Anat Loewenstein, Prodziekan
Wydziału Medycznego w Sidney Fox
Chair of Ophthalmology na Wydziale
Medycznym Sackler Uniwersytetu w Tel
Awiwie.

Nominacje profesorskie dla
Naukowców SUM
dr hab. Ewa Franciszka Kluczewska,
otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki
medyczne.

dr hab. Wojciech Piotr Jacheć, otrzymał
tytuł profesora nauk medycznych i nauk o
zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zawarcie umowy pomiędzy
SUM a Katowicami,
Zabrzem i Sosnowcem
W styczniu br. zostały zawarte umowy
pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym
w Katowicach a Miastami Katowice,
Sosnowiec i Zabrze.
Przedmiotem umów jest udzielenie dotacji
celowej z przeznaczeniem na Działalność
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającym
przy Wydziałach: Nauk o Zdrowiu
w Katowicach, Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, Nauk Medycznych w Zabrzu.
Głównym celem UTW jest prowadzenie
działalności edukacyjnej ukierunkowanej
na promocję zdrowia i zdrowego stylu
życia Seniorów, przyczyniając się do
poprawy Ich życia, po zakończeniu
aktywności zawodowej.
Udzielone przez Prezydentów Miast Katowice,
Sosnowiec i Zabrze dotacje z przeznaczeniem na Działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku pozwolą na organizację
dodatkowych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych oraz urozmaicą zajęcia warsztatowo - wykładowe.
W bieżącym roku planowana jest organizacja spotkań warsztatowo – wykłado-

wych z zakresu zagadnień dotyczących
bezpieczeństwa seniorów, zasad
prawidłowego żywienia oraz przebiegu
wielu chorób.
Zaplanowano organizację wycieczki do
Muzeum Medycyny i Farmacji Wydziału
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
oraz udział Seniorów w wydarzeniach
kulturalnych. W planie jest także organizacja wielu wydarzeń okolicznościowych
takich jak: spotkanie wielkanocne, przy
współudziale Chóru Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, spotkanie
opłatkowe. Zaplanowano też warsztaty
ruchowe z fizjoterapeutami oraz kurs
pierwszej pomocy medycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach
znajdują się na stronie internetowej:
studiapodyplomowe.sum.edu.pl

Szpitale kliniczne SUM
Fundacja Iskierka przekazała 5 pomp
infuzyjnych na Oddział Onkologii,
Hematologii i Chemioterapii.
Wartość darowizny to ponad 36 tys. zł.
136 przeszczepów narządowych
przeprowadzono w 2021 roku.
To jeden z lepszych wyników w kraju,
osiągnięty w niełatwym czasie pandemii.
Liczba transplantacji nerek mogłaby być
dużo wyższa, na przeszkodzie stoi jednak
mała popularność przeszczepów
od dawców spokrewnionych.

Profil naukowca w Polskiej Platformie Medycznej SUM
Polska Platforma Medyczna (PPM) łączy
w jednym miejscu różne – lecz powiązane

SUM) - biogramy profesorów i doktorów
habilitowanych aktualnie

ze sobą – aspekty badań naukowych
prowadzonych w ramach uczelni.

zatrudnionych w SUM;
3) system POL-on – patenty, granty/

PPM pozwala na relacyjne zestawienie
danych zgromadzonych w systemie.

projekty;
4) bazy Scopus, Web of Science, Google

Linki zamieszczone w profilu naukowca
świadczą o powiązaniu z innymi rekordami

Scholar – cytowania.

wewnątrz systemu oraz w systemach
zewnętrznych.

W pierwszym kwartale 2022 r.
Repozytorium PPM SUM odwiedziło ponad
23 tysiące unikalnych użytkowników,

Główne źródła informacji
widocznych w profilu naukowca to:

którzy dokonali ponad 87 tysięcy odsłon
i pobrali ponad 900 publikacji. Pytania

1) Bibliografia Publikacji Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie aktualizacji danych profilu
naukowego oraz dotyczące korzystania
z platformy PPM należy kierować do
Koordynatora Zespołu ds. Otwartej Nauki

(system Expertus) – artykuły z czasopism,
książki autorskie, książki redagowane,
rozdziały z monografii, inne materiały;
2) system Aleph – Centrum Dokumentacji
Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego

Biblioteki SUM mgr Krzysztofa Gościniaka

Śląska (baza tworzona w Bibliotece

e-mail: kgosciniak@sum.edu.pl

tel. 32 208 36 33;

Pożegnanie
wybitnego kardiochirurga
prof. dr hab. n. med.

Mariana Zembali,

wieloletniego dyrektora
Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu.
W Archikatedrze Chrystusa Króla
w Katowicach odbyły się oficjalne
uroczystości pogrzebowe prof.
Mariana Zembali, zmarłego 19 marca 2022
roku. Wcześniej karawan z urną
z Jego prochami przejechał pod tzw.
stary budynek Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, wcześniej Wojewódzkiego
Ośrodka Kardiologii, gdzie odbył się
pierwszy udany przeszczep serca pod
kierunkiem prof. Zbigniewa Religi, w którym
uczestniczył Zmarły i od 1993 roku był
dyrektorem. Tu żegnali go mieszkańcy
Zabrza i pracownicy.
Pojawił się baner poświęcony zmarłemu
ze słowami: Prof. dr hab. n. med. Marian
Zembala 1950 - 2022 Wieloletni Dyrektor
SCCS w Zabrzu, wybitny kardiochirurg,
transplantolog, człowiek o wielkim sercu…

–Dziś żegnam w imieniu społeczności
akademickiej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego wybitnego dydaktyka,
nauczyciela wielu pokoleń studentów
i lekarzy, Honorowego Profesora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Żegnam światowej klasy kardiochirurga,
a także wizjonera, dla którego nie było
rzeczy niemożliwych. Żegnam też
wybitnego organizatora ochrony zdrowia,
czego przykładem są m.in. ranga
i osiągnięcia Śląskiego Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. Dziękuję za wszystko
co zrobił Pan Profesor dla Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Spoczywaj w pokoju – powiedział
Rektor SUM, Tomasz Szczepański.
Prof. Zembala został pośmiertnie
uhonorowany Orderem Orła Białego
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

