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UNIWERSYTET MEDYCZNY
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
www.ump.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz
z zapleczem sześciu szpitali klinicznych to jedna z najlepszych uczelni medycznych
w Polsce. Poprzez prężną i dynamiczną działalność wnosi znaczący wkład w rozwój
medycyny, kształcąc na bardzo wysokim poziomie przyszłych pracowników służby
zdrowia. Rozwój Uniwersytetu możliwy jest dzięki licznej kadrze profesorskiej
oraz nowoczesnej bazie naukowej i dydaktycznej.
Uczelnia kształci na 4 wydziałach: Lekarskim I, Lekarskim II, Wydziale
Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, łącznie na 13 kierunkach,
prowadząc jednocześnie studia podyplomowe i doktorskie. Od 1993 roku przyjmuje
w swe mury obcokrajowców nauczając w języku angielskim. W tym roku uczelnia
zajęła zaszczytne drugie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.
Rektorat
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 061 854 60 00
fax 061 852 04 55
e-mail: info@ump.edu.pl
Rekrutacja
WYDZIAŁ LEKARSKI I
tel. 061 854 74 43, 061 854 74 65, 061 854 74 66
e-mail: rekr_wlek1@ump.edu.pl
WYDZIAŁ LEKARSKI II
tel. 061 854 74 26, 061 854 74 27(-28,-29),
fax 061 854 74 30
e-mail: rekr_wlek2@ump.edu.pl
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
tel. 061 854 74 67, -68, -69
e-mail: rekr_farm@ump.edu.pl
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
tel. 061 854 74 70, do 74
e-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

POWRÓT DO ŚWIATA DŹWIĘKU
– NOWOCZESNE METODY PRZYWRACANIA SŁUCHU

W prezentacji przedstawione będą zagadnienia dotyczące utraty bądź
pogorszenia słuchu oraz zaprezentowane najnowsze metody leczenia
pozwalające ponownie usłyszeć.
prof. dr hab. med. Witold Szyfter
dr n. med. Maciej Wróbel
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 09.00
KONTAKT: Maciej Wróbel,
tel. 061 869 13 87,
e-mail: wrobmac@amp.edu.pl

FAUL NA EURO 2012

Prezentacja zagrożeń zdrowotnych kibiców biorących udział
w zawodach „Euro 2012” w Poznaniu i przedstawienie zabezpieczenia
medycznego dużej imprezy masowej. Wykład połączony
z demonstracją działania służb ratownictwa medycznego.
mgr Sławomir Orłowski
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 10.00
KONTAKT: mgr Sławomir Orłowski,
tel. 061 854 60 31
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WPŁYW METOD ANTYKONCEPCYJNYCH
NA ZACHOWANIA SEKSUALNE
prof. UM dr hab. n. med. Maciej Wilczak
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 11.00
KONTAKT:
prof. UM dr hab. n. med. Maciej Wilczak,
tel. 061 854 69 01

ROZWÓJ MÓZGOWIA I WYSTĘPOWANIE REAKCJI
ODRUCHOWYCH W OKRESIE ŻYCIA
PŁODOWEGO CZŁOWIEKA

Prezentacja kształtowania się mózgowia i połączeń między komórkami
nerwowymi jako podstawa wczesnej czynności odruchowej płodu
i jego reakcji na środowisko wewnątrz organizmu matki i bodźce
zewnętrzne.
prof. dr hab. Witold Woźniak
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 13.00
KONTAKT: Witold Woźniak,
tel. 061 854 65 64

PROBLEM KONSUMPCJI NARKOTYKÓW
U MŁODZIEŻY AKTYWNEJ FIZYCZNIE

Materiał do badań stanowiły anonimowe ankiety wypełnione przez
studentów Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczynających
w roku akad. 2004/2005 zajęcia z wychowania fizycznego.
Przeprowadzono je w okresie od 27 września 2004 r. do 08
października 2004 r. Badaniami objęto ogółem 1761 studentów
(w tym: 1337 kobiet i 424 mężczyzn).

dr n. med. Janusz Przybylski
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 14.00
KONTAKT: Janusz Przybylski,
tel. kom. 0 600 993 377,
e-mail: janusz.przybylski@ump.edu.pl

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD
MENADŻERÓW WIELKOPOLSKICH SZPITALI

Prezentacja problemów stresu i wypalenia zawodowego wraz
wynikami badań uzyskanych w grupie menadżerów pracujących
w szpitalach na terenie województwa Wielkopolskiego.
dr n. med. Ewelina Wierzejska
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 15.00
KONTAKT: dr n. med. Ewelina Wierzejska
tel. kom. 0 607 323 211
e-mail: ewierz@ump.edu.pl
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Wnioski:
• narkotyki zażywało średnio 18,7% (studenci 23,7%,
studentki 17,1%),
• rekreacyjna forma aktywności ruchowej (fizycznej) była
częstsza w porównaniu z danymi z piśmiennictwa, co
przemawia za korzystnymi zmianami dokonującymi się w
młodzieżowym stylu życia,
• osoby uprawiające sport 5-7 razy w tygodniu najczęściej
konsumowały alkohol i narkotyki.
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Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa przy Szpitali im. F. Raszei
powstało w 2003 roku. W ramach działalności Koła organizujemy
spotkania tematyczne przybliżające studentom wiedze z zakresu
ginekologii i położnictwa. Prowadzimy również badania naukowe,
których wyniki przedstawiamy na kongresach studenckich w kraju
i zagranicą.

15 PAŹDZIERNIKA 2008
AGNIESZKA MODLIŃSKA, KONFLIKT RACJI
- PRAWO KOBIETY DO WYBORU SPOSOBU
ZAKOŃCZENIA CIĄŻY A WSKAZANIA LEKARSKIE

Rozwiązanie ciąży cesarskim cięciem jest obecnie w Polsce i na
świecie przedmiotem wielu kontrowersji. Szacuje się, iż obecnie
procent wykonywanych zabiegów w niektórych placówkach
medycznych dochodzi do 70. Wynika to częściowo z uwzględniania
przez położników coraz to nowych pozapołożniczych wskazań
medycznych, o których istnieniu zapewniają dostarczone przez
pacjentkę, często tuż przed porodem, stosowne zaświadczenia
podpisane przez lekarzy specjalistów.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37, godz. 12.00
KONTAKT: Agnieszka Modlińska
tel. kom. 0 508 171 401

...ginekologii i położnictwa

Szpital im. F. Raszei,
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

koo naukowe

KOŁO NAUKOWE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

...medycyny ratunkowej

akademickie stowarzyszenie

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE
MEDYCYNY RATUNKOWEJ
Collegium Wrzoska, pokój 613
ul. Dąbrowskiego 79
60-645 Poznań
e-mail: asmr@ump.edu.pl
www.asmr.ump.edu.pl

Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej propaguje
wiedzę związaną z ratownictwem wśród studentów naszej uczelni.
Organizujemy wyjazdy na szkolenia, konferencje naukowe i obozy
doskonalące umiejętności ratownicze. Regularnie organizowane
spotkania dla studentów naszej uczelni mają na celu ćwiczenie
i utrwalenie wiedzy i umiejętności postępowania w nagłych stanach
zagrożenia życia. Aktualności, nasza historia oraz galeria zdjęć na
www.asmr.ump.edu.pl.
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WOJCIECH TELEC, JOANANA FĄFEREK,
KAROL PECHMAN, KAROL JUSKOWIAK
PODSTAWOWE ORAZ ZAAWANSOWANE
ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

Warsztaty połączone z pokazami technik udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37
KONTAKT: Wojciech Telec,
tel. kom. 0 506 555 999
e-mail: telec@vp.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE
STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA - POLAND
DS „Aspiryna”, pokój 2
ul. Rokietnicka 6
60-806 Poznań
tel./fax 061659 66 01
e-mail: ifmsa@ump.edu.pl
www.ifmsa.ump.edu.pl

Oddział Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny IFMSA – Poland jest organizacją studencką działającą
przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu. Działalność IFMSA opiera się na realizacji 6. programów
stałych do spraw: Zdrowia Publicznego, Edukacji Medycznej,
Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS, Uchodźców i Pokoju, Praktyk
Wakacyjnych i Wymiany Naukowej. Naszym celem jest przede
wszystkim podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa,
w szczególności zaś młodzieży i dzieci oraz propagowanie działań
społecznych wśród studentów medycyny. Zadania te realizujemy
poprzez organizację licznych wydarzeń o charakterze naukowym
(konferencje, seminaria, szkolenia, peer-education), kulturalnym
(wystawy, debaty, projekcje filmów), społecznym (akcje profilaktyczne,
happeningi, konkursy, zabawy). Ponadto, umożliwiamy studentom
medycyny realizację projektów naukowych za granicą w ramach
Wymiany Naukowej, jak i odbycie praktyk zawodowych w ramach
Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych.

...stowarzyszenie studentów medycyny ifmsa-poland
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TOMASZ ALEJSKI,
ZABURZENIA ODŻYWIANIA
- LEKCJA POKAZOWA

,,Zaburzenia Odżywiania’’to peer-education (nauczanie rówieśników)
poświęcony problemom zaburzeń psychicznych związanych
z nieprawidłowym odżywianiem się. Podczas lekcji z młodzieżą
realizatorzy rozmawiają o problemie bulimii, anoreksji oraz zespole
kompulsywnego objadania się. Poprzez pogadanki, dostarczenie
fachowych informacji chcemy uświadomić negatywne skutki tzw.
,,diet-cud’’ i podkreślić konsekwencje nieracjonalnych zachowań
w dążeniu do utrzymania idealnej sylwetki.
ANGELIKA KUCZMARSKA,
SERCE MASZ TYLKO JEDNO
- PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby układu krążenia są głównym problemem zdrowotnym
w Polsce. Badania epidemiologiczne wykazują, że z powodu zawałów,
choroby wieńcowej i udarów mózgu umiera niemal 50% Polaków.
Dzieje się tak mimo sukcesów w zakresie poprawy standardów
leczenia, profilaktyki, a także kultury zdrowotnej społeczeństwa.
W ramach projektu będziemy: mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, BMI,
poziom tkanki tłuszczowej,
rozdawać ulotki poświęcone chorobom układu krążenia i ich
profilaktyce,
udzielać porad osobom o podwyższonym ryzyku chorob,
wyświetlimy krótki film nagrany przez studentów medycyny
o tematyce promującej profilaktykę chorób serca.

ŁUKASZ PASCHKE,
PODARUJ ŻYCIE
- PROJEKT TRANSPLANTOLOGICZNY

Projekcja filmu dotyczącego transplantacji serca. Wspólne układanie
puzzli transplantologicznych przez uczestników Festiwalu Nauki
i Sztuki.
ANNA FURMANIUK, ŁUKASZ PASCHKE,
URS WIĄZANIA WĘZŁÓW CHIRURGICZNYCH

Nauka węzłów chirurgicznych dla wszystkich chętnych licealistów
prowadzona przez studentów medycyny. Uczniowie otrzymują
krótki przewodnik przedstawiający techniki wiązania wszystkich
opanowanych węzłów.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM,
ul. Przybyszewskiego 37
KONTAKT: Julita Adamiak,
tel. kom. 0 605 836 096,
e-mail: julita-adamiak@wp.pl
Anna Furmaniuk,
tel. kom. 0 600 296 712
e-mail: Furmaniuk@gmail.com
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Wystawa fotografii przedstawiających sytuację humanitarną
uchodźców w różnych zakątkach świata z załączonym opisem
sytuacji w danym regionie.

oddział poznań międzynarodowe

ANNA MAJ,
WYSTAWA ZDJĘĆ UCHODŹCÓW
W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH ŚWIATA

