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Udogodnienia dla studentów
Pod koniec listopada, odpowiadając na liczne prośby studentów, Rektor prof. Mirosław Wielgoś zdecydował o otwarciu drzwi łączących Szpital Pediatryczny WUM oraz Szpital Kliniczny WUM przy ul. Banacha. Nie jest to jedyna odpowiedź władz rektorskich na propozycje studentów. Wcześniej wyrażono zgodę na korzystanie przez młodzież akademicką
z łącznika pomiędzy budynkiem Rektoratu i Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (otwarcie drzwi za pomocą legitymacji).
Kolejnym udogodnieniem jest przygotowanie kącika socjalnego z kuchenkami mikrofalowymi w Centrum Dydaktycznym
oraz w budynku przy ul. Ciołka.

Dwudziesta akcja „Braterstwo Krwi”
24 listopada po raz dwudziesty studenci kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu zorganizowali akcję krwiodawstwa „Braterstwo Krwi”. 34 osoby (studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oddały ponad
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Otwarcie wystawy „Ojciec i syn.
Witold i Tadeusz Orłowscy”
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14 litrów krwi, a łącznie – od rozpoczęcia akcji w 2007 roku – zebrano ponad 350 litrów krwi.

29 listopada w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się
sesja połączona z otwarciem wystawy „Ojciec i syn. Witold i Tadeusz Orłowscy”. Wydarzenie, zorganizowane w 50. rocznicę śmierci prof. Witolda Orłowskiego i 100. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Orłowskiego, zostało objęte honorowym patronatem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia.
Z tej okazji do Uczelni wpłynął również list napisany przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. W programie sesji znalazły się trzy wystąpienia: prof. Edwarda Towpika (Profesor profesorów –
o Witoldzie Orłowskim słów kilka), dr Zofii Rancewicz (Prof. Tadeusz Orłowski – rys biograficzny) oraz
prof. Andrzeja Górskiego (Styl Orłowskiego – nieprzemijająca wartość w pracy lekarza). Po ich zakończeniu swoimi refleksjami podzielili się także prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek i prof. Marek Krawczyk.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej
Górski.

Od prawej: Rektor prof. Mirosław Wielgoś,
prof. Marek Krawczyk, prof. Edward Towpik,
prof. Andrzej Górski

Część ekspozycji przygotowanej przez Muzeum Historii Medycyny WUM
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