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Medyczne środy wracają!

[1]
16 października 2019 roku wykładem „Eksperymenty na samym sobie w dziejach nauki i
medycyny” zostanie zainaugurowana kolejna edycja „Medycznych Śród” w Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy. W pierwszej części tegorocznego cyklu przygotowano 14
zróżnicowanych tematycznie wykładów, które poprowadzą naukowcy z Collegium
Medicum UMK w Bydgoszczy.
Cykl wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”, organizowanych przez Collegium Medicum
UMK [2], trwa nieprzerwanie od 2007 roku, a już w październiku rozpocznie się jego 25. edycja. W
2019 roku po raz drugi będzie częściowo realizowany w Toruniu.
„Medyczna Środa” to cykl wykładów popularnonaukowych adresowanych główne do mieszkańców
regionu. Wykłady mają na celu popularyzację wiedzy medycznej i aktualnych badań prowadzonych
przez naukowców z uniwersytetu.
- Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i została bardzo dobrze przyjęta
przez mieszkańców Torunia. W wykładach brała udział zarówno młodzież, osoby dorosłe oraz
seniorzy - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy. - Jesteśmy przekonani,
że tematy zaproponowane przez pracowników Collegium Medicum UMK w tegorocznego edycji,
spodobają się mieszkańcom naszego miasta i wystawa "Rzeka" wypełni się po brzegi.
Wykłady będą odbywały się w przestrzeni wystawy „Rzeka” o godz. 18:00. Wstęp jest bezpłatny.
Organizatorami cyklu są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
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16.10. – Eksperymenty na samym sobie w dziejach nauki i medycyny – dr hab. Wojciech
Szczęsny
23.10. – Mózg z żelaza, czyli co ma żelazo do naszej pamięci – dr Inga Dziembowska
30.10. – W prostych słowach o niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto – lek. Szymon
Suwała
Listopad 2019

6.11. – 120 urodziny aspiryny – dr hab. Alicja Nowaczyk
13.11. – Co można znaleźć w suplementach diety? – dr hab. Bogumiła Kupcewicz, mgr Agata
Walkowiak
20.11. – Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) czy stanowi realne
zagrożenie – przyszłość czy teraźniejszość? – dr Paweł Rajewski, prof. WSG
27.11. – Czy istnieje „gejowski gen”? O genetycznych uwarunkowaniach homoseksualizmu i
innych złożonych zachowaniach słów kilka – prof. dr Tomasz Grzybowski
Grudzień 2019

4.12. – Ciąża pozamaciczna – zagrożenie życia kobiety – dr hab. Małgorzata
Walentowicz-Sadłecka, dr Paweł Sadłecki
11.12. – Transfer mikrobioty jelitowej – stara/nowa metoda leczenia – dr Krzysztof Czyżewski
18.12. – Vivaldi w Mobilnej Rekreacji Muzycznej – dr Michalina Radzińska
Styczeń 2020

8.01. – Kawa na zdrowie – mgr Beata Ignasiak, dr Marek Jurgowiak
15.01. – Przeszczep wątroby na tle osiągnieć współczesnej transplantologii – dr Beata
Januszko-Giergielewicz, mgr Monika Siekierka
22.01. – Dylematy etyczne terapii intensywnej i uporczywej w OIT – dr Waldemar
Cyrankiewicz
29.01. – Anestezjologia Interdyscyplinarna – historia i teraźniejszość – dr hab. Katarzyna
Sierakowska
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