XIV Ogólnopolska Konferencja
„Polka w Europie”
25 – 29 września 2015 r.
PR O GRAM
25 września 2015 r. - piątek
miejsce:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
– kampus akademicki w Katowicach-Ligocie

godz. 9.00 – 13.00

Rejestracja uczestników Konferencji
Budynek Wydziału Lekarskiego w Katowicach
ul. Medyków 18, Katowice- Ligota

godz. 9.30 – 13.00

część warsztatowa (dla zarejestrowanych chętnych)
Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
ul. Medyków 8, Katowice – Ligota

godz. 9.30 - 12.00

Pogotowie Ratunkowe!!!
 badania profilaktyczne,
 masaż relaksacyjny;
 pokaz medycyny niekonwencjonalnej - gabinet hirudoterapii
(leczenie pijawkami) i larwoterapii

godz. 9.30 - 12.00

Zajęcia Fitness/Siłownia

godz. 11.00 - 12.00 Warsztaty Nordic Walking
godz. 11.00 - 12.00 Warsztaty z podstaw edukacji poruszania się na wózku inwalidzkim

godz.
10.00-11.00

Prezentacja Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii SądowoLekarskiej
Katedra wykonuje sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok oraz
różnorodne opinie z zakresu medycyny sądowej (tanatologii i traumatologii
sądowo-lekarskiej, histopatologii; opinie o charakterze rekonstrukcyjnym, w tym
dot. wypadków komunikacyjnych, ustalenia przyczyny i mechanizmu śmierci,
obrażeń ciała i stanu zdrowia); genetyki sądowej i toksykologii sądowej. Istotnym
elementem działalności eksperckiej jest opiniowanie w przypadkach „podejrzenia
błędu medycznego”. Rocznie w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
wykonywanych jest około 5 tys. opinii.

godz.
10.45 – 12.00

Prezentacja Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego SUM

i

Onkologii

Specjalistyczny ośrodek onkologiczny w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki
i Onkologii SPSK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest jedną
z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Dzięki wielomilionowej
inwestycji możliwe było utworzenie oddziałów: onkologii, radioterapii i chirurgii
onkologicznej, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej oraz wyposażenie
ośrodka w: pracownię RTG, PET-CT, rezonans magnetyczny i tomograf
komputerowy, akceleratory liniowe oraz drugi w Polsce Gamma Knife –
wyjątkowo precyzyjne, warte ok. 4 mln euro urządzenie służące do leczenia
zmian nowotworowych w mózgu.
godz.
11.00 - 12.00

Prezentacja Centrum Medycyny Doświadczalnej
Funkcjonowanie CMD jako jednostki doświadczalno-hodowlanej możliwe jest
dzięki bogatemu wyposażeniu, które umożliwia nie tylko spełnienie wysokich
standardów hodowlanych, ale również prowadzenie badań z wykorzystaniem
sprzętu badawczego najwyższej klasy. Badania własne CMD skupiają się na
wykorzystaniu transgenicznych modeli mysich w badaniach dotyczących
schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i ich udziału w zaburzeniach
behawioralnych. Inne realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej
projekty to m.in. badania nad skutecznością płynów do przechowywania
narządów (w tym nerek) na ich przyjęcie przez biorcę.

godz. 12.00 -12.40

Lunch

godz. 12.45

Prezentacja Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach to obecnie największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt
w Polsce. Do dyspozycji studentów jest prawdziwy ambulans wyposażony
zgodnie z obecnymi standardami. Umieszczenie go w tzw. strefie przedszpitalnej
umożliwia inscenizację dowolnych warunków pracy zespołu ratunkowego np.
centrum handlowe, las, autostrada, mieszkanie. Zabezpieczonego w karetce
pacjenta można przekazać personelowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W CDiSM oddział SOR zawiera 4 w pełni wyposażone stanowiska intensywnego
nadzoru. W Centrum utworzono również sale porodową, pediatryczną,
intensywnej terapii oraz blok operacyjny. Na każdej z sal znajduje się autentyczny
sprzęt medyczny oraz wyspecjalizowany symulator. Dzięki nowej technologii
wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą
na symulatorach.

godz. 14.00

Uroczyste otwarcie XIV ogólnopolskiej konferencji „Polka w Europie”
- sala wykładowa A-3 im. Prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie,
ul. Medyków 18
Otwarcie Konferencji
Ewa Dux-Prabudzka - Prezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”
Wystąpienia:
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Wystąpienia Gości

od godz. 14.30

Sesja wykładowa

godz. 14.30

„Mózg a żywienie”
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik - Kierownik Katedry i Zakładu
Fizjologii SUM

godz. 14.45

„Psychologiczne aspekty regulacji poboru pokarmu”
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii,
SUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

godz. 15.00

„Medycyna z ludzką twarzą: czy bioetyka powinna być bardziej kobieca?”
dr hab. n. hum. Lesław Niebrój,
Kierownik Zakładu Filozofii SUM

godz. 15.15

„Quo Vadis antykoncepcjo hormonalna”
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety SUM

godz. 15.30
do godz. 16.00

Przerwa kawowa

godz. 16.00

„Restrukturyzacja szpitali klinicznych”
dr n med. Dariusz Jorg
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego SUM
p.o. Dyrektor SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM

godz. 16.15

„Stwardnienie rozsiane – standardy leczenia w Polsce i w Europie”
dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Klinika Neurologii SUM w Zabrzu

godz. 16.30

„Priorytety profilaktyki szczepiennej w Polsce”
dr n. med. Hanna Czajka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

godz. 17.00

„Technologie telemedyczne w profilaktyce i usługach opiekuńczych”
dr inż. Ireneusz Wochlik
prezes Zarządu Silvermedia

godz. 17.15

„Mięśniaki macicy – aspekt psychologiczny”
Iwona Haak
psycholog zdrowia, trener personalny, pedagog

godz. 17.30

„Znany problem, innowacyjne rozwiązanie – czyli rzecz o skutecznej walce
z alergią”
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
Centrum Alergologii w Łodzi,
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

godz. 17.45

„Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”
Dr Ewa Rudzka-Jasińska
Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego,
Centrum Psychiatrii w Katowicach

godz. 18.00

Hipolibidemia czy to się da leczyć
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta,
Kierownik Katedra Zdrowia Kobiety SUM

godz. 18.15

wyjazd do Ustronia

