Wykłady, przeznaczone dla studentów WUM,
w których mogą uczestniczyć uczniowie Liceów
objętych Programem Patronackim

1. Wykłady z embriologii i histologii szczegółowej (Aula B, Centrum Dydaktyczne,
ul. ks. Trojdena 2a, czwartki, od godz. 14.15. do 15.00)
22.02.2018 – Rozwój trofoblastu i kosmówki, pęcherzyk żółtkowy ostateczny,
powstawanie cewy nerwowej i grzebienia nerwowego, różnicowanie się mezodermy,
tworzenie naczyń krwionośnych, powstawanie fałdu głowowego i ogonowego oraz
fałdów bocznych, różnicowanie się endodermy, cedrówki komórek, tworzenie chimer prof. S. Moskalewski
1.03.2018 – Powstawanie jamy owodni i łożyska, różnicowanie się doczesnej, pępowina,
krążenie płodowe, regulacja objętości płynu owodniowego, bliźnięta, powstawanie wad
rozwojowych - prof. S. Moskalewski
12.04.2018 – Odbudowa i degeneracja tkanek łącznych - prof. Jacek Malejczyk
19.04.2018 – Angiogeneza – implikacje terapeutyczne - dr hab. Magdalena RadomskaLeśniewska
26.04.2018 – Zagadki medyczne XXI wieku - prof. Jacek Malejczyk
2.Wykłady z Farmakologii i Toksykologii (Aula A, Centrum Dydaktyczne,
ul. ks. Trojdena 2a, w godz. 19.15 - 20.00 lub 19.15 - 20.45)
21.02.2018 – Farmakoprofilaktyka przeciwinfekcyjna
28.02.2018 – Leki przeciwprątkowe
7.03.2018 – Leki przeciwwirusowe
14.03.2018 – Leki przeciwpasożytnicze
21.03.2018 – Racjonalny wybór leków przeciwinfekcyjnych
28.03.2018 – Leki w alergiach
11.04.2018 – Leki w dermatologii
18.04.2018 – Leki w okulistyce
23.05.2018 – Leki w chorobach neurodegeneracyjnych

3.Wykłady dla ratownictwa medycznego w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej
(Szpital Pediatryczny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63,a, w godz. 15.00 - 16.30 (Szpital
Pediatryczny WUM piętro 4H; możliwość uczestniczenia w wykładach po
wcześniejszym zgłoszenie w sekretariacie Kliniki: (22) 317 97 21)
22.02.2018 – Krwawienia w otolaryngologii dziecięcej
28.02.2018 –Zaburzenia drożności dróg oddechowych u dzieci. Śmierć łóżeczkowa
u niemowląt
6.03.2018 – Choroby uszu i niedosłuch u dzieci. Oparzenia chemiczne w laryngologii
dziecięcej
20.03.2018 – Choroby krtani i tchawicy u dzieci. Ciała obce krtani i tchawicy
12.04.2018 – Urazy twarzoczaszki u dzieci
4.Wykłady z transplantologii klinicznej (Aula im. prof. Grucy, ul. Lindleya 4, godz.
15.30 – 17.00)
23.04.2018; 07.05.2018; 14.05.2018
4.Wykłady z Historii Medycyny (Aula Grzywo-Dąbrowskiego, ul. Oczki 1, godz.
13.45 – 15.15)
19.02.2018 – Wykład inauguracyjny. Uczniowie Hipokratesa
26.02.2018 – Dziesięć najważniejszych odkryć w historii medycyny
05.03.2018 – O guzkach w pępku i pewnej zakonnicy. Mały słownik eponimów
medycznych
12.03.2018 – Jak to z sekcjami bywało…
19.03.2018 – Czy Mona Lisa miała podwyższony poziom cholesterolu? Medycyna
a sztuka
26.03.2018 – Kobiety w medycynie na przestrzeni dziejów
09.04.2018 – Choroby sławnych ludzi
16.04.2018 – Luminarze warszawskiej medycyny
23.04.2018 – Doktorzy honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ich
pasje
07.05.2018 – Estetyka w medycynie. Quo vadimus?

5.Fakultet Tajemnice Medycyny (Sala im. Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 5;
z wyjątkiem wykładu ostatniego, który odbędzie się w sali Paw01 przy
ul. Pawińskiego 7, w budynku Patomorfologii, godz. 18.15-20.30)
21.02.2018 – Wybierzmy się do słowiańskiego SPA
28.02.2018 – Od termometru do tomografu komputerowego
07.03.2018 – Szpitale warszawskie
14.03.2018 – Przedwojenne hasło myjemy ręce ciągle aktualne
21.03.2018 – Medycyna i wojna
28.03.2018 – Największe epidemie w dziejach ludzkości
11.04.2018 – Filozofia i medycyna
18.04.2018 – Zbrodnie medyczne II wojny światowej
25.04.2018 – Związki medycyny ze sztuką. Lekarze jako twórcy kultury
09.05.2018 – Tajemnica szaleństwa i geniuszu.
6.Wykłady dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ramach
przedmiotu „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa i Onkologia” (Sala wykładowa im.
Leśniewskiego, ul. Nowogrodzka 59, paw. XI, godz. 19.30-20.35)
07.03.2018 – Torbiele szczęk, jamy ustnej i szyi – dr Bartłomiej Szczodry
14.03.2018 – Profilaktyka onkologiczna i jej znaczenie. Nowotwory złośliwe jamy ustnej
i części twarzowej czaski – diagnostyka, leczenie – dr Agnieszka Pilarska

7.Wykłady dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ramach
przedmiotu „Radiologia stomatologiczna” (Sala wykładowa im. Leśniewskiego,
ul. Nowogrodzka 59, paw. XI, godz. 15.50 – 17.25)
21.03.2018 – Diagnostyka obrazowa urazów zębów. Diagnostyka obrazowa urazów
części twarzowej czaszki
28.03.2018 – Symptomatologia procesów chorobowych toczących się w wyrostku
zębodołowym szczęki i części zębodołowej żuchwy
11.04.2018 – Diagnostyka obrazowa próchnicy. Diagnostyka obrazowa zapalenia
przyzębia wierzchołkowego i brzeżnego
18.04.2018 – Radiologia stomatologiczna – odrębność badań u dzieci. Nieprawidłowości
zębowe

25.04.2018 – Diagnostyka obrazowa chorób ślinianek, zatok przynosowych i stawów
skroniowo-żuchwowych
09.05.2018 – Diagnostyka radiologiczna w endodoncji. Zasady kierowania na badania
obrazowe
8. Wykłady dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ramach
przedmiotu „Patologia jamy ustnej” (Sala wykładowa im. Leśniewskiego,
ul. Nowogrodzka 59, paw. XI, godz. 19.30-20.30)
16.05.2018 – Uszkodzenie i śmierć komórki – dr Zygmunt Stopa
23.05.2018 – Patomorfologia zmian nowotworowych występujących w jamie ustnej –
dr Zygmunta Stopa
30.05-2018 – Guzy i guzopodobne choroby kości. Choroba Pageta – dr Zygmunt Stopa
9.Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD
Blok I
19.03.2018 – Aula B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 12.00-15.00
- Rozpoczęcie pilotażowego programu edukacyjnego dot. problematyki FASD
- Wykład: Czy położnik może toloerować spożywanie alkoholu przez ciężarną – prof.
Mirosław Wielgoś
- Wykład: Karmienie pokarmem kobiecym a alkohol i używki – dr hab. Barbara
Królak-Olejnik
20.03.2018 – Sala wykładowa im. Grzywo-Dąbrowskiego, ul. Oczki 1, godz. 13.00-16.00
- Wykład: Neurologiczne powikłania zespołu FASD – prof. Sergiusz Jóźwiak
- Wykład: Zaburzenia hormonalne u dzieci z FASD – dr Małgorzata Rumińska
- Wykład: Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu FASD – dr Piotr Maciejewicz
21.03.2018 – Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 11.30-14.00
- Wykład: Używanie szkodliwe alkoholu u kobiet w okresie ciąży – punkt widzenia
psychiatry – prof. Marcin Wojnar
- Wykład: FASD z punktu widzenia pediatry i genetyka – dr Dorota Gieruszczak-Białek
- Wykład: Wady serca u dzieci z zespołem poalkoholowym – dr Beata Kucińska

22.03.2018 – Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 15.30-18.30
- Wykład: Wczesna interwencja neurologopedyczna u dzieci z FASD – dr Mirosława
Rządzka
- Wykład: Poznawcze funkcjonowanie dziecka z FASD – dr hab. Agnieszka Martyniak
- Wykład: Wpływ alkoholu na rozwój dziecka od chwili poczęcia do końca pierwszego
roku życia – prof. Piotr Albrecht
23.03.2018 – Sala im. prof. L. Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 5, godz. 13.00-16.00
- Wykład: Zmiany w narządach otolaryngologicznych w Płodowym Zespole
Alkoholowym – prof. Beata Zielnik-Jurkiewicz
- Wykład: Okres okołoporodowy noworodka z FASD – dr hab. Bożena KociszewskaNajman

Blok II
23.04.2018 – Sala wykładowa im. Grzybowskiego, ul. Koszykowa 82a, godz. 13.00-16.00
- Rozpoczęcie pilotażowego programu edukacyjnego dot. problematyki FASD
- Wykład: Karmienie pokarmem kobiecym a alkohol i używki – dr hab. Barbara
Królak-Olejnik
- Wykład: Czy położnik może toloerować spożywanie alkoholu przez ciężarną – prof.
Mirosław Wielgoś
24.04.2018 – Sala wykładowa im. Grzybowskiego, ul. Koszykowa 82a, godz. 13.00-16.00
- Wykład: Wczesna interwencja neurologopedyczna u dzieci z FASD – dr Mirosława
Rządzka
- Wykład: Zmiany w narządach otolaryngologicznych w Płodowym Zespole
Alkoholowym – prof. Beata Zielnik-Jurkiewicz
- Wykład: Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu FASD – dr Piotr Maciejewicz

25.04.2018 – Sala wykładowa im. Grzybowskiego, ul. Koszykowa 82a, godz. 13.00-16.00
- Wykład: FASD z punktu widzenia pediatry i genetyka – dr Dorota Gieruszczak-Białek
- Wykład: Neurologiczne powikłania zespołu FASD – prof. Sergiusz Jóźwiak
- Wykład: Wady serca u dzieci z zespołem poalkoholowym – dr Beata Kucińska
26.04.2018 – Sala wykładowa im. Grzybowskiego, ul. Koszykowa 82a, godz. 13.00-16.00
- Wykład: Używanie szkodliwe alkoholu u kobiet w okresie ciąży – punkt widzenia
psychiatry – prof. Marcin Wojnar
- Wykład: Okres okołoporodowy noworodka z FASD – dr hab. Bożena KociszewskaNajman
- Wykład: Wpływ alkoholu na rozwój dziecka od chwili poczęcia do końca pierwszego
roku życia – prof. Piotr Albrecht
27.04.2018 – Sala wykładowa im. Grzybowskiego, ul. Koszykowa 82a, godz. 13.00-16.00
- Wykład: Zaburzenia hormonalne u dzieci z FASD – dr Małgorzata Rumińska
- Wykład: Poznawcze funkcjonowanie dziecka z FASD – dr hab. Agnieszka Martyniak
10. Wykłady dla studentów z anatomii (Collegium Anatomicum, Sala wykładowa
im. Paszkiewicza, ul. Chałubińskiego 5, godz. 17.00-18.30)
10.04.2018 – Anatomia laparoskopowa jamy brzusznej
17.04.2018 – Anatomia endoskopowa przewodu pokarmowego
24.04.2018 – Wątroba I – drogi żółciowe
08.05.2018 – Trzustka
15.05.2018 – Żołądek I – dwunastnica
22.05.2018 – Jelito krezkowe I – jelito grube
29.05.2018 – Wyrostek robaczkowy
05.06.2018 – Odbytnica I - odbyt

