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UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UMP

(wydarzenia stacjonarne + streaming)

Nazwa

Opis

Słodko-gorzkie historie
Prof. dr hab. Dorota ZozulińskaZiółkiewicz

Cukrzyca przewlekła choroba metaboliczna, jako jedyna choroba
niezakaźna ogłoszona dekadę temu epidemią XXI wieku. Słodka
z nazwy, bywa gorzka w smaku życia. Może, ale nie musi
ograniczać w życiu. W tym roku świętujemy 100-lecie odkrycia
insuliny, pierwszego historycznie leku w terapii cukrzycy i do dziś
leku ratującego życie wielu chorym. Insulina – hormon życia
o fascynującej przeszłości, interesującej teraźniejszości
i postępowej przyszłości.

Usłysz więcej – protetyka słuchu
w medycynie
Dr n. fiz. Olgierd Stieler

Toksykologia na co dzień: czego
obawiać się, a co nam nie szkodzi
Lek. Eryk Matuszkiewicz

Pułapki umysłu
Prof. Michał Nowicki

10 listopada 2021
Miejsce

Godzina

Limit

Wiek

Rezerwacja

Centrum
Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A

9:00-9:45

200

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

www.ump.edu.pl/dydakty
ka/festwal-nauki-sztuki

Rosnący wiek społeczeństwa, zanieczyszczenie środowiska
Centrum
i narażenie na hałas powodują problemy ze słuchem u coraz
Kongresowo-Dydaktyczne
większej liczby ludzi. W obecnych czasach, dzięki ogromnemu
rozwojowi techniki i medycyny protetyka słuchu może przywrócić ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A
komunikację w większości przypadków uszkodzenia słuchu.
Nowoczesna wiedza o słuchu czerpie z wielu nauk medycznych
i technicznych. Rozwiązania są bardzo zaawansowane technicznie www.ump.edu.pl/dydakty
i miniaturowe, co bardzo ważne dla pacjentów. Potrafimy pomóc
ka/festwal-nauki-sztuki
w każdym wieku, od maleńkich dzieci do seniorów. Pomagaliśmy
też w dalekiej Afryce zwrotnikowej- posłuchaj o tym.
Każdego dnia potencjalnie możemy mieć styczność z
substancjami toksycznymi . Czy toksyczne zawsze znaczy złe?
Na to i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi uczestnicząc
w wykładzie dra Eryka Matuszkiewicza.

b.o.

9:50-10:30

200

b.o.

10:40-11:10
Centrum
Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A

200

www.ump.edu.pl/dydakty
ka/festwal-nauki-sztuki

b.o.

11:15-12:15
Centrum
Czy naprawdę jest tylko jedna prawda? Czy to, co widzimy
Kongresowo-Dydaktyczne
i słyszymy, rzeczywiście jest takie, jakie nam się wydaje?
Jak dużo w naszym DNA jest DNA naszych przodków i czy wszyscy ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A
urodziliśmy maratończykami – czyli o funkcjonowaniu naszego
umysłu i pułapkach w jakie wpadamy .
www.ump.edu.pl/dydakty
ka/festwal-nauki-sztuki

200

b.o.

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Nazwa

Opis

Limit

Wiek

Rezerwacja

Agresja wśród dzieci i młodzieży
Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu

Wrzaski! Krzyki! Upokarzanie! Wyzwiska! Czy to już agresja?
Czym jest i jak sobie z nią radzić okiem specjalistów z Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Centrum
12:30-13:10
Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A

200

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

www.ump.edu.pl/dydakty
ka/festwal-nauki-sztuki

b.o.

13:15-14:00
Centrum
Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A

200

10+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

www.ump.edu.pl/dydakty
ka/festwal-nauki-sztuki

b.o.

Limit

Wiek

Rezerwacja

Współczesne zagrożenia czyhające na Nie tylko na wnuczka! Porady jak wystrzegać się zagrożeń i unikać
Centrum
14:00-15:00
Seniorów i sposoby przeciwdziałania. niebezpiecznych sytuacji, które mogą spotkać każdego z nas.
Kongresowo-Dydaktyczne
Wydział Prewencji
ul. Przybyszewskiego 37a
Komendy Wojewódzkiej Policji
Sala A
w Poznaniu

200

14+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

Centrum
15:15-16:30
Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37a
Sala A

200

14+

TAK,
drogą mailową:
promocja@ump.edu.pl

Czy weganie mogą uratować Ziemię ?
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny
IFMSA - Poland oddział Poznań

Coraz częściej słyszymy o tym, że żyjemy w czasie kryzysu
klimatycznego i zostało nam niewiele czasu, by go odwrócić.
W związku z tym segregujemy śmieci, kupujemy mniej rzeczy
w plastiku, a także przechodzimy na dietę roślinną. Zachęcamy
Was do udziału w prelekcji ,,Czy weganie mogą uratować
Ziemię?”, podczas której odpowiemy na wiele pytań związanych
z relacją weganizmu i środowiska.

UMP
Nazwa

Dlaczego zawsze warto być
aktywnym?
Prof. dr hab.
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Miejsce

(wydarzenia stacjonarne)
Opis

Aktywność fizyczna niezależnie od wieku człowieka pełni rolę
niebagatelną i jest jednym z najistotniejszych czynników
kształtujących jego zdrowie. O aktywności fizycznej Seniorów
opowie prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Godzina

16 listopada 2021
Miejsce

Godzina

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UMP

(wydarzenia online)

Nazwa

Opis

Leki bez recepty - czy mogą być
niebezpieczne?
Prof. dr hab.
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Pułapki umysłu
Prof. Michał Nowicki

16 listopada 2021
Miejsce

Godzina

Limit

Wiek

Rezerwacja

Z roku na rok pojawia się coraz więcej leków OTC czyli tych, które www.ump.edu.pl/dydakty
wydawane są w aptekach bez recepty. Często sądzi się, że są one
ka/festiwal-nauki-sztuki
bezpieczne ponieważ nie wymagają presprypcji lekarskiej,
a zatem nie niosą ze sobą żadnych zagrożeń. Jednak obecność
substancji aktywnych wymaga zawsze wzięcia pod uwagę
możliwych interakcji. Podczas wykładu poruszone będą
potencjalne interakcje najczęściej stosowanych leków OTC.

08:30

b.o.

14+

NIE

Czy naprawdę jest tylko jedna prawda? Czy to, co widzimy
www.ump.edu.pl/dydakty
i słyszymy, rzeczywiście jest takie, jakie nam się wydaje?
ka/festiwal-nauki-sztuki
Jak dużo w naszym DNA jest DNA naszych przodków i czy wszyscy
urodziliśmy maratończykami – czyli o funkcjonowaniu naszego
umysłu i pułapkach w jakie wpadamy.

10:15

b.o.

10+

NIE

Nie taka igła straszna!
Badania laboratoryjne są bardzo ważne do postawienia diagnozy www.ump.edu.pl/dydakty
Studenckie Towarzystwo Diagnostów i rozpoczęcia leczenia. Zazwyczaj jednak trzeba pobrać krew, żeby ka/festiwal-nauki-sztuki
Laboratoryjnych UMP
mieć co badać. Dlaczego akurat krew? Ile jej się pobiera na
badania? Czy jest się czego bać? Zobaczcie sami!

11:15

b.o.

6+

NIE

Szczepienia przeciw COVID-19:
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
Dr hab. Piotr Rzymski

11:30

b.o.

14+

NIE

Jaka jest rzeczywista skuteczność szczepionek przeciw COVID-19? www.ump.edu.pl/dydakty
Czy nowe warianty zdołają ją pokonać? Czy potrzebna będzie
ka/festiwal-nauki-sztuki
trzecia dawka? Na te i inne pytania o szczepionki przeciw
COVID-19 odpowie dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny
Środowiskowej.

