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Studenci medycyny UWM najlepsi

Studenci Wydziału Nauk Medycznych UWM zajęli I miejsce w Ogólnopolskim
Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea 2012". W Konkursie
Międzynarodowym „Golden Scapula 2012" wywalczyli miejsce III.
Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea 2012" oraz Konkurs
Międzynarodowy „Golden Scapula 2012" zostały zorganizowane na UWM już po raz drugi
(31.05.-2.06.). Do Kortowa przyjechało 11 ekip studenckich spośród 12 uczelni, które kształcą na
kierunku lekarskim w Polsce. Każda z nich wystawiła swoje drużyny polskojęzyczne i anglojęzyczne.
Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Studenci w ciągu 2 godzin musieli
odpowiedzieć na 100 pytań. Kolejno odbył się konkurs drużynowy, w którym udział wzięły trzy
uczelnie z najlepszymi wynikami z poprzedniego dnia. Przyszli lekarze zmierzyli się m.in. z puzzlami
chirurgicznymi. Każda drużyna za pomocą kontrolerów ruchu musiała wykonać operację serca,
mózgu lub tarczycy.
Wyniki:
Konkurs Indywidualny Scapula Aurea (polskojęzyczny):
1. Mariusz Kurman - WNM UWM (Olsztyn)
2. Przemysław Nagórka - WNM UWM (Olsztyn)
3. Morawski Marcin - WUM (Warszawa)
Konkurs Indywidualny Golden Scapula (anglojęzyczny)
1. Joshua Manu - UWM (Olsztyn)
2. Andreas Wahl Blomquist - CM UJ (Kraków)
3. Stuart Macfie - WUM (Warszawa)
Konkurs Drużynowy Scapula Aurea (polskojęzyczny)
1. WNM UWM - (Olsztyn)
2. CM UJ - (Kraków)
3. WUM - (Warszawa)
Konkurs Drużynowy Golden Scapula (anglojęzyczny)
1. CM UJ - (Kraków)
2. WUM - (Warszawa)
3. WNM UWM - (Olsztyn)

Konkursowi towarzyszyło Drugie Ogólnopolskie Forum Dydaktyki Anatomicznej, w którym wykłady
przedstawili wybitni profesorowie z różnych uczelni.

Źródło: http://www.uwm.edu.pl
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Picie, palenie i narkotyki, czyli jak wcześniej
zachorować na serce
W szczególności problem ten dotyczy młodych kobiet.

23-02-2021

Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach
Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią COVID-19 odkryli radiolodzy.

23-02-2021

Jedna na pięć osób ma mutację, która
pomaga przetrwać zimno
Prawie 20% osób ma niedziałający gen odpowiedzialny za produkcję w mięśniach białka
alfa-aktyniny-3.
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Kobiety mają niższe prawidłowe ciśnienie
krwi
Odkryli naukowcy z Cedars-Sinai Smidt Heart Institute (USA).
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Nuda przewlekła wiąże się z ryzykiem
Wiązać się może z uzależnieniami, depresją, agresywną jazdą samochodem, hazardem.
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23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z
Depresją
Celem dnia jest zwiększenie świadomości na temat tego schorzenia, jego objawów, konieczności
diagnozowania i leczenia.

18-02-2021

Styl życia w ciąży wpływa na geny dziecka
Międzynarodowy zespół wykazał związek między ruchem i dietą, a działaniem genów płodów.

18-02-2021

Osoby narcystyczne mniej chętne do
przestrzegania dystansu
Narcyzi są mniej skłonni do samoizolacji.
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