
 

Działalność naukowo-badawcza 

 

Działalność naukowo - badawcza Oddziału obejmuje realizację badań statutowych Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz grantów Narodowego Centrum Nauki: 

1. Grant MNiSW 2006-2008, nr grantu 2 P05B 080 30 , decyzja nr 1304/PO1/2006/30 
„Analiza porównawcza ekspresji genów prozapalnych u chorych ze świeżym zawałem 
mięśnia sercowego, stabilną chorobą wieńcową oraz w grupie osób zdrowych 

2. Grant NCN 2010- 2013, nr grantu N N402 526839, decyzja nr 5268/B/P01/2010/39 
„Ocena czynności lewej komory serca u pacjentów po przezskórnym zamknięciu 
przecieku około- zastawkowego.” 

  

Główne kierunki pracy badawczej: 

  

 diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych 
 echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej 
 diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych ze sztucznymi 

zastawkami serca 
 diagnostyka i leczenie chorych z ciężka niewydolnością serca 
 badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej 
 badania molekularne w chorobie wieńcowej 
 badania aktywności leków przeciwpłytkowych 
 nieinwazyjna ocena czynności śródbłonka naczyniowego 

  

W latach 2001-2013 opublikowano 335 artykułów w tym 269 w czasopismach polskich i 66 
w czasopismach zagranicznych. Na zjazdach polskich i zagranicznych zaprezentowano 363 
prace wykonane w naszym Oddziale. Pracownicy Kliniki byli autorami lub współautorami 81 
rozdziałów w monografiach. 

W ramach działalności dydaktycznej ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzone są 
zajęcia dydaktyczne teoretyczne i ćwiczenia praktyczne zgodnie z programami nauczania na 
kierunkach : Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia. 

Prowadzone są również zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego w 
Katowicach - studia anglojęzyczne, rok V i VI z przedmiotów: Internal Medicine Core i 
Internal Medicine. 

Oddział organizuje też staże podyplomowe oraz staże do specjalizacji z chorób wewnętrznych 
i kardiologii. Posiada akredytacje do przeprowadzania staży w zakresie wad serca. 



W Oddziale organizowane są kursy i wykłady w ramach szkolenia podyplomowego dla 
lekarzy specjalizujących się w kardiologii. Prowadzone są kursy specjalizacyjne dla 
kardiologów finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. 

Katedra i Oddział organizuje od 10 lat coroczną Konferencję „Profilaktyka w medycynie” 
adresowaną do przedstawicieli zawodów medycznych i studentów. 

Pracownicy Oddziału czynnie uczestniczą w akcjach promocji zdrowia przeprowadzanych w 
ramach „Światowego Dnia Serca”. 

  

 


