3miasto dla Mam
Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne w Gdańsku były partnerem głównym akcji społecznej 3miasto dla Mam. Wydarzenie,
które odbyło się 26 maja br. w CH Manhattan
w Gdańsku, w sposób szczególny dedykowane było
mamom, tym obecnym, jak i przyszłym. W akcji
udział wzięli: ginekolog położnik z Kliniki Położnictwa, położne z Kliniki Położnictwa i Kliniki Neonatologii oraz SKN „Przyszłe Położne” przy Zakładzie
Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego GUMed. Zgromadzonych gości powitali rektor prof.
Marcin Gruchała i dyrektor naczelny UCK Jakub Kraszewski. Stoiska UCK i GUMed przeżyły prawdziwe
oblężenie. Ponad 30 kobiet skorzystało z bezpłatnego badania KTG, nie brakowało również chętnych
do badania poziomu glukozy we krwi i ciśnienia
tętniczego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
porady dotyczące ciąży, laktacji i pielęgnacji noworodka, jednak największą furorę, zwłaszcza wśród
panów, zrobił fantom ciążowego brzucha. Przymierzając go panowie mogli poczuć ciężar noszony
przez ich partnerki. Organizatorem akcji była Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Joanna Śliwińska,
rzecznik prasowy GUMed

Nowe studia podyplomowe
Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczął 11 czerwca br. rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe
specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Będą finansowane w ramach projektu Wdrożenie nowego
modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z 4 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.
Adresowane są w szczególności do: psychologów
i pedagogów społecznych, pracowników instytucji
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zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną
pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich,
lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów
zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.
Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące
rekrutacji i samych studiów dostępne są na stronie
https://zarzadzanierehabilitacja.gumed.edu.pl/47269.
html. ■
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