O zdrowiu w Radiu Gdańsk
Dr Elżbieta Orłowska-Kunikowska i dr
Bogumił Wolnik z Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii byli gośćmi spotkania z cyklu Bądź zdrów bez kolejki, które
odbyło się 11 grudnia 2017 r. w Radiu Gdańsk.
W studiu im. Janusza Hajduna pojawiły się nie
tylko osoby dotknięte cukrzycą, ale także ci,
którzy chcą się przed nią uchronić. Rozmowom
przysłuchiwał się również Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Gdańsku. Diabetolodzy
z GUMed wyjaśnili słuchaczom, czym jest
cukrzyca, jak się rozwija i jak można jej zapobiec. Specjaliści zgodnie potwierdzali, że potrzebna jest szersza edukacja w cukrzycy, bo
bez właściwego zrozumienia choroby przez
pacjenta nie będzie sukcesu w leczeniu.
Z kolei 15 stycznia br. gośćmi pierwszego
w tym roku spotkania z cyklu Bądź zdrów bez
kolejki były dr hab. Małgorzata Grembecka
z Katedry i Zakładu Bromatologii oraz dr hab.
Danuta Siluk z Zakładu Farmakodynamiki.
Specjalistki z GUMed wyjaśniły, czym są suplementy i czy warto je stosować. Ekspertki
mówiły, jak bezpieczne stosować preparaty
dostępne bez recepty, jak również tłumaczyły, czy można je przedawkować i jakie są tego
objawy. Ponadto doradzały, jak w naturalny
sposób walczyć z niektórymi dolegliwościami,
i zgodnie podkreślały rolę zbilansowanej diety, która nie będzie wymagała dodatkowej
suplementacji. Na kolejne spotkanie zapraszamy tradycyjnie w poniedziałek, 12 lutego
br. Gośćmi audycji będą specjaliści z Katedry
i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii
GUMed.
Joanna Śliwińska,
rzecznik prasowy

Nagroda za pracę magisterską
Za nami V edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP). Pierwszą nagrodę zdobyła Ewa Kozłowska,
absolwentka inżynierii mechaniczno-medycznej, kierunku prowadzonego wspólnie przez Politechnikę
Gdańska oraz GUMed. Przyznano ją za pracę Projektowanie urządzeń medycznych z wykorzystaniem informatycznych narzędzi współpracy inżynierów i lekarzy, w której autorka m.in. zaproponowała i przetestowała
nowatorskie narzędzia informatyczne służące do efektywnej pracy w środowisku interdyscyplinarnym.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. ■
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