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Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest nowoczesnym ośrod-
kiem akademickim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie. Od ponad 70 
lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach 
medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym 
poziomie. Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-
-badawczej jest wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, 
plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościo-
we publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. 

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydak-
tycznej, naukowej i klinicznej miejsce wiekowych i mocno wysłużonych 
obiektów zajmują nowe, w pełni dostosowane do potrzeb XXI wie-
ku. Modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laborato-
ryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandaro-

we obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu 
oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budyn-
ki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i Szpitala sprzyja wzajemnej współpra-
cy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badaw-
czym i wdrożeniowym.  Wysoko wykwalifikowana kadra, stale moderni-
zowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji 
stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych 
lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni ba-
dawczej, w oparciu o cztery zasadnicze wartości – nowoczesność, umię-
dzynarodowienie, jakość i współpracę.

prof. Marcin Gruchała,
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

TRADYCJA – ROZWÓJ – NOWOCZESNOŚĆ





CENTRUM MEDYCYNY 
NIEINWAZYJNEJ



6

CENTRUM MEDYCYNY 
NIEINWAZYJNEJ

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) to największa inwestycja realizowana obecnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, która 
stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni. W jej ramach powstaje najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, który zna-
cząco poprawi warunki hospitalizacji pacjentów, jak również jakość i komfort pracy. Środki finansowe na budowę jednostki pochodzą przede 
wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł. Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł około 600 mln zł.

NAUKA I BADANIA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to kompleks czterech połączonych 
ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączo-
nych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) oraz  

budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18 (po dru-
giej stronie dwujezdniowej drogi). Budynek D będzie połączony łączni-
kiem z budynkiem C. 
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CENTRUM MEDYCYNY 
NIEINWAZYJNEJ

W LICZBACH 

600 mln zł 
koszt budowy z wyposażeniem

ponad 592 mln zł 
dotacji rządowej

2015-2020 
czas realizacji inwestycji

blisko 700 

łóżek szpitalnych

niemal 90 000 m2 

powierzchni całkowitej

blisko 42 000 m2 
przestrzeni użytkowej 

 7 kondygnacji 
w tym jedna podziemna

21 

wind

garaż na 

200 samochodów
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

• Blok operacyjny z 8 salami 
• Kliniczne Centrum Kardiologii z Zespołem Pracowni 

Elektrofizjologicznych i Kardionaczyniowych
• Klinika Alergologii i Pneumonologii
• Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych
• Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
• Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
• Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
• Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej 

i Endokrynologii Ginekologicznej
• Klinika Hematologii i Transplantologii
• Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 
• Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
• Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych
• Klinika Neonatologii
• Klinika Neurologii Dorosłych z Centrum Udarowym 
• Klinika Onkologii z Zakładem Radioterapii
• Klinika Położnictwa
• Oddział Intensywnej Terapii 
• Poradnie Przykliniczne
• Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
• Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej
• Zakład Medycyny Nuklearnej 
• Zespół dydaktyczny, administracja Szpitala, 

magazyny, szatnie, garaż

Budowa CMN została podzielona na dwa etapy ze względu na ko-
nieczność relokacji części klinik z wyburzanych budynków, celem odzy-
skania przestrzeni pod drugi etap budowy. Realizacja pierwszego eta-
pu przypada na lata 2015-2018 i obejmuje budynki B, C i D o łącznej 
powierzchni netto 49 147 m2 i i kubaturze 237 206 m3. Drugi etap 
obejmuje lata 2018-2020. W jego ramach powstanie budynek A o po-
wierzchni netto 27 345 m2 i i kubaturze 140 802 m3. 

ETAP 1 BUDOWY

• budynki B, C, D; 2 łączniki do budynku 
CMI i łącznik do budynku nr 6

• 2 140 pomieszczeń
• 2 876 szt. drzwi
• 3,5 mln kg stali
• 31 mln litrów betonu
• 20 000 gniazd wtyczkowych
• 13 000 szt. gniazd komputerowych
• ok. 931 km przewodów telekomunikacyjnych
• ok. 450 km przewodów elektrycznych
• 8 klatek schodowych wewnętrznych i jedna zewnętrzna

ETAP 2 BUDOWY

• budynek A i łącznik do budynku CMI
• 1 200 pomieszczeń
• ponad 1 600 szt. drzwi
• 3 klatki schodowe

Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Inwazyjnej sta-
nowią jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie, 
przyjazną pacjentom i personelowi szpitalnemu. To tu pacjenci mają 
dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na naj-
wyższym światowym poziomie. Oprócz prowadzenia działalności lecz-
niczej, to także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego 
specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, w którym również studenci 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskają możliwość podnosze-
nia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie tech-
nologie. Ponadto kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-ba-
dawcze, stwarzające zupełnie nowe warunki do realizacji nowatorskich 
multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.
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NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE   

• blisko 700 łóżek
• 8 sal operacyjnych wyposażonych 

w zintegrowany system sterowania
• 11 stołów operacyjnych
• 76 kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych
• 153 kardiomonitory
• 34 kardiotokografy
• 20 defibrylatorów
• 21 inkubatorów Giraffe
• 7 łóżek porodowych nowej generacji
• 14 foteli ginekologicznych
• 10 respiratorów noworodkowych
• 48 stanowisk niemowlęcych
• 38 foteli do chemioterapii
• 2 akceleratory wysokoenergetyczne  

dla potrzeb Zakładu Radioterapii
• angiograf na sali hybrydowej
• Gamma Camera SPECT do diagnozowania 

zmian nowotworowych 
• Gamma Camera CPECT/CT – połączenie tomografu i kamery





 CENTRUM
MEDYCYNY INWAZYJNEJ
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CENTRUM
MEDYCYNY INWAZYJNEJ

Budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) stanowiła pierwszy etap modernizacji bazy klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
W ramach inwestycji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali nie tylko w kraju, ale 
i w Europie. Budynek ma sześć kondygnacji z pięcioma piętrami nadziemnymi i podziemnym parkingiem liczącym 197 miejsc postojowych. Na ze-
wnątrz Szpitala może zaparkować 89 samochodów. Jednostka składa się z kilku części, w których mieści się 12 oddziałów zabiegowych. W Cen-
trum jednocześnie może być hospitalizowanych 311 pacjentów, zajmujących sale jedno- lub dwuosobowe. Budynek wyposażony jest w lądowisko 
dla śmigłowców, które za pomocą dwóch wind jest bezpośrednio połączone z Klinicznym Odziałem Ratunkowym.

W kompleksie szpitalnym swoje lokalizacje znalazły m.in. poradnie przy-
kliniczne, główne rejestracje, punkty przyjęć, apteka, szatnie z kom-
pleksami sanitarnymi oraz przejście do głównego pasażu. Pełni on rolę 
ogólnodostępnego holu, w którym znajdują się punkty usługowe i ga-
stronomiczne. To również przestrzeń, w której chętnie organizowane 
są różnego rodzaju spotkania autorskie, koncerty i wernisaże, dzięki któ-
rym pacjenci choć na chwilę mogą zapomnieć o swojej chorobie. 

Serce CMI stanowi blok operacyjny z 15 salami. W ich bezpośrednim są-
siedztwie znajdują się sale wybudzeniowe, do których pacjenci są przy-
wożeni po zabiegach. Aby usprawnić pracę zespołów i dbając o jak naj-
większy komfort pacjentów, cała ta część budynku jest bezpośrednio 
powiązana z Klinicznym Oddziałem Ratunkowym, Centralną Steryliza-
tornią i Zakładem Radiologii.

SZPITAL NA MIARĘ XXI WIEKU
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CENTRUM MEDYCYNY 
INWAZYJNEJ W LICZBACH 

ponad 400 mln zł 
koszt budowy 

inwestycja wieloletnia 
finansowana z budżetu państwa

2008-2011 
czas realizacji inwestycji

ponad 300 łóżek

32 600 m2 
powierzchni użytkowej 

6 kondygnacji 
w tym 5 pięter nadziemnych

20 wind

15 sal operacyjnych

12 oddziałów zabiegowych

288 miejsc w sali wykładowej

24 sale seminaryjne

286 miejsc parkingowych

W Centrum Medycyny Inwazyjnej znajduje się również część dydaktyczna, 
na którą składa się audytorium z 288 miejscami dla słuchaczy oraz sale se-
minaryjne. Ponadto wszystkie sale operacyjne są wyposażone w zestawy 
do transmisji obrazu i dźwięku do sal dydaktycznych. Umożliwia to zapisy-
wanie, przechowywanie i udostępnianie nagrań z prowadzonych operacji. 
W budynku działa pneumatyczna poczta, czyli system rur, za pomocą któ-
rych przy wykorzystaniu sprężonego powietrza możliwe jest przesyłanie 
np. próbek krwi w specjalnych puszkach do laboratorium.
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NAJWYŻSZEJ KLASY APARATURA

• pierwszy w Polsce najnowocześniejszy 1,5-teslowy 
rezonans magnetyczny Magnetom Aera 

• neuronawigacja – zintegrowany system obrazowania 
śródoperacyjnego składający się ze śródoperacyjnego 
rezonansu magnetycznego, ramienia “O” oraz aparatu USG 

• zaawansowane mikroskopy śródoperacyjne dedykowane 
zabiegom neurochirgicznym, okulistycznym, laryngologicznym 
oraz chirurgii plastycznej współpracujące z nawigacją 

• dwuźródłowy tomograf komputerowy SOMATOM Defintion Flash
• 2 angiografy – jedno- i dwupłaszczyznowy
• 3 cyfrowe aparaty rentgenowskie typu Telekomando
• 7 ultrasonografów
• 45 endoskopów elastycznych 
• mammograf z funkcją biopsji mammotomicznej umożliwiający 

bardzo precyzyjną diagnostykę zmian w gruczole piersiowym

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

• Apteka Centralna 
• Bank Krwi 
• Blok Operacyjny
• Centralna Sterylizatornia 
• Centralne Laboratorium Kliniczne
• Centrum Urazowe*
• Chirurgia Jednego Dnia 
• Dział Przyjęć Planowych 
• Kliniczny Oddział Ratunkowy
• Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 
• Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej 
• Klinika Chirurgii Onkologicznej 
• Klinika Chirurgii Plastycznej
• Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
• Klinika Gastroenterologii i Hepatologii 
• Klinika Hematologii i Transplantologii 
• Klinika Neurochirurgii 
• Klinika Okulistyki
• Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki
• Klinika Otolaryngologii 
• Klinika Urologii 
• Oddział Nadzoru Pooperacyjnego 
• Pracownie RTG, USG, MR i TK
• Zespół Przychodni Przyklinicznych 
* projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013, oś priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
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CENTRUM SPORTU
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CENTRUM SPORTU 

Najnowocześniejszy uniwersytecki obiekt sportowy na Pomorzu powstał na działce przy ul. Dębowej 21 w Gdańsku, w sąsiedztwie osiedla stu-
denckiego. Centrum Sportu jest miejscem nie tylko aktywnego wypoczynku i integracji studentów oraz pracowników GUMed. Z bogatej oferty 
skorzystać mogą również sportowcy i mieszkańcy naszego regionu. To doskonała przestrzeń do organizacji wydarzeń o charakterze rekreacyj-
no-sportowym, a także spotkań konferencyjnych, targowych czy komercyjnych imprez rozrywkowych.

W ramach inwestycji zbudowano halę sportową z parkingiem podziemnym 
i infrastrukturą techniczną. Na dwóch kondygnacjach zlokalizowano: arenę 
sportową o powierzchni 1100 m2 z boiskami do futsalu, piłki ręcznej, ko-
szykówki i siatkówki oraz widownią na ponad 700 miejsc. Zaprojektowa-
no sale ćwiczeń do aerobiku, squasha, wschodnich sztuk walki i zapasów. 
Ponadto w Centrum Sportu zlokalizowane są 2 zespoły szatniowo-sanitarne 

NIE SAMĄ NAUKĄ GUMed ŻYJE

dla mężczyzn i kobiet, w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Polski Związek Piłki 
Nożnej. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki Społecznej, które na ten cel przekazało 7 mln 200 tys. zł 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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CENTRUM SPORTU
W LICZBACH

niemal 4 200 m2

powierzchni użytkowej

Partner strategiczny

Polski Związek Piłki Nożnej

trybuna na

748 miejsc

1 100 m2

powierzchnia areny sportowej

103 miejsca postojowe 
w garażu podziemnym

stojaki na
22 rowery

• AEROBIK SPORTOWY: złoty medal podczas Akademickich Mi-
strzostw Pomorza w Aerobiku Sportowym (2018); srebrny me-
dal w kategorii solistek podczas Akademickich Mistrzostw Polski  
w Aerobiku Sportowym (2017); brązowy medal w kategorii soli-
stek, srebro dla pary, IV miejsce w generalnej klasyfikacji drużynowej  
na Akademickich Mistrzostwach Polski w Aerobiku Sportowym (2016)

• PŁYWANIE: 3 miejsce w klasyfikacji uczelni medycznych na Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Pływaniu (2017)

• PIŁKA NOŻNA KOBIET: 3 miejsce podczas I Mistrzostw Polski 
Uczelni Medycznych w futsalu kobiet (2018); stud. Klaudia Lemczak 
najlepszym bramkarzem turnieju 

• PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN: Mistrzostwo Polski w Piłce Nożnej 
(2017, 2015); Wicemistrzostwo Polski w Piłce Nożnej (2016) 

• SIATKÓWKA: srebro mężczyzn, brąz drużyny kobiecej podczas 
Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w Piłce Siatkowej (2016)

• TRÓJBÓJ SIŁOWY: rekord Polski w wyciskaniu sztangi leżąc; złoty 
medal Mistrzostw Polski AZS w Trójboju Siłowym (2016); podwój-
ne mistrzostwo Europy w wyciskaniu sztangi leżąc i w martwym 
ciągu (2015); Mistrzostwo Polski w martwym ciągu oraz Wicemi-
strzostwo Polski w wyciskaniu sztangi w Mistrzostwach Polski Pol-
skiej Unii Trójboju Siłowego (2015); 2 miejsce w wyciskaniu sztangi 
leżąc na Międzynarodowym Turnieju IBPL (2015)

• LEKKOATLETYKA: 2 złote medale (pchnięcie kulą; rzut dyskiem) 
na Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce (2016)

STUDENCI NA MEDAL
SUKCESY SEKCJI SPORTOWYCH 

14 miesięcy
czas realizacji inwestycji

ponad 24 mln zł 
koszt inwestycji 

7 mln 200 tys. zł  
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 



CENTRUM
SYMULACJI MEDYCZNEJ 



CENTRUM
SYMULACJI MEDYCZNEJ 
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CENTRUM
SYMULACJI MEDYCZNEJ 

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego doskonalą swoje umiejętności praktyczne w super-
nowoczesnym ośrodku – Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Unikalne wyposażenie w symulatory wysokiej wierności było podstawą  
do wprowadzenia nowej formy nauczania – interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych z możliwością obserwacji konsekwencji podjętych decyzji 
klinicznych i wielowątkowej dyskusji. To tu studenci nabywają cenne umiejętności związane ze zbieraniem wywiadu, badaniem fizykalnym czy ko-
munikacją z chorym i jego rodziną, dzięki czemu są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych i realnego kontaktu z pacjentem.

Powstanie Centrum Symulacji Medycznej wpisuje się w wymagania 
współczesnej dydaktyki w zakresie kształcenia na kierunkach: lekar-
skim, pielęgniarstwie i położnictwie, nauczanie zorientowane na osią-
gnięcie zakładanych efektów kształcenia i łączenie ćwiczeń umiejętności 
praktycznych z kompetencjami miękkimi, takimi jak: umiejętność podej-
mowania decyzji, praca w grupie czy komunikacja z pacjentami. Dzię-
ki cyklicznym szkoleniom z udziałem ekspertów zwiększyły się również 
umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie dydaktycznego wyko-
rzystania symulatorów wysokiej wierności. 

NOWY FORMAT NAUCZANIA 

Nowatorski projekt dydaktyczny został zaplanowany w oparciu o inwe-
stycję budowlaną, którą GUMed zrealizował z wykorzystaniem środków 
własnych. Obiekt dedykowany CSM został dofinansowany w ramach 
RPO WP 2014-2020, natomiast środki na jego doposażenie i wdroże-
nie Programu Rozwoju Uczelni mającego na celu optymalne wykorzysta-
nie wytworzonej infrastruktury pochodzą z Ministerstwa Zdrowia – Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
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CENTRUM SYMULACJI 
MEDYCZNEJ W LICZBACH

ponad 20 mln 653 tys. zł 
dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia

14 mln 500 tys. zł 
koszt sprzętu symulacyjnego (POWER 2014-2020)

ponad 6 mln 300 tys. zł
koszt prac budowlanych (RPO WP 2014-2020)

15 sal symulacyjnych 
wysokiej wierności

6 sal symulacyjnych
niskiej wierności

14
innych sal dydaktycznych

• symulator ambulansu z zabudową medyczną i wyposażeniem
• symulator badania USG (6 szt.)
• pełnopostaciowy symulator porodowy
• zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (6 szt.)
• stół do wirtualnych wizualizacji anatomicznych 

do pracy ze zdjęciami CT i MR
• stół do wirtualnych wizualizacji anatomicznych
• trenażery i modele do nauki procedur medycznych
• kompleksowy symulator pacjenta do nauki 

procedur anestezjologicznych i ratowniczych
• fantomy do podstawowych i zaawansowanych zabiegów 

podtrzymywania życia oraz szkolenia umiejętności odsłuchowych
• chirurgiczny symulator anatomiczny
• zaawansowany symulator pacjenta dorosłego (5 szt.)
• fotel ginekologiczno-porodowy i łóżeczko niemowlęce
• aparat EKG (5 szt.)
• defibrylator do nauki podstawowych procedur ratowniczych
• defibrylator do nauki zaawansowanych 

procedur ratowniczych (2 szt.)
• pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (2 szt.)
• pompa infuzyjna jednostrzykawkowa (2 szt.)
• pompa infuzyjna objętościowa ze stacją dokującą
• aparaty EKG
• kardiomonitory

• sala szpitalnego oddziału ratunkowego
• sala porodowa
• blok operacyjny
• sala intensywnej terapii
• sala pielęgniarska wysokiej wierności
• pracownia rzeczywistości wirtualnej
• sale symulacji z zakresu BLS i ALS
• pracownia nauki umiejętności technicznych
• sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
• sala nauczania umiejętności chirurgicznych
• sala do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi
• pracownia komputerowego wspomagania nauczania (10 stanowisk)

WYPOSAŻENIE NOWEJ GENERACJI

NOWOCZESNE SALE DYDAKTYCZNE 





PRACOWNIE SYMULACYJNE
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INNE PRACOWNIE
SYMULACYJNE

Kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym stwarza solidne podstawy do dalszej pracy zawodowej. Absolwenci posiadają wysokie kwa-
lifikacje, poparte rzetelną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, dzięki czemu są pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Uczelnia od wielu 
lat przywiązuje ogromną wagę do praktycznej nauki zawodu w oparciu o nowoczesne pracownie fantomowe i multimedialne. 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

PRACOWNIA SYMULACJI BADAŃ PACJENTA

• wartość projektu – niemal 4 mln zł
• partnerstwo z Akademią Pomorską w Słupsku
• dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013
• realizacja projektu 2011-2012
• 5 pracowni dydaktycznych do prowadzenia zajęć
• sala seminaryjna na 25 osób
• 2 gabinety symulacyjne
• studio nagrań
• zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych
• fantomy do iniekcji domięśniowych i podskórnych
• manekiny do ćwiczeń
• urządzenia do symulacji odgłosów serca i płuc

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

• wartość projektu – ponad 2 mln 750 tys. zł
• partnerstwo z Akademią Pomorską w Słupsku
• dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013
• realizacja projektu 2009-2010
• wyposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych 

z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego
• zakup ponad 140 fantomów i pomocy dydaktycznych
• 190 różnych pozycji sprzętu medycznego
• multimedialny symulator sali porodowej 
• symulator funkcji życiowych 
• symulator ograniczeń osoby w podeszłym wieku
• fantomy służące do badania fizykalnego
• fantomy do nauki badania ginekologiczno-położniczego
• sprzęt do opieki nad wcześniakiem
• aparatura monitorująca (aparaty EKG, dopplery 

naczyniowe, pulsoksymetry, ciśnieniomierze)
• sprzęt resuscytacyjny (fantomy do nauki BLS i ALS, 

defibrylator, fantom do odbarczania odmy)

Zapewnienie nowoczesnego systemu nauczania przy zastosowaniu naj-
wyższej jakości pomocy dydaktycznej przyczynia się do nie tylko do pod-
niesienia atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym. Przekłada się 
również na wzrost samooceny i zwiększenia samodzielności zawodowej. 
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PRACOWNIA SYMULACJI STOMATOLOGICZNEJ

W 2017 roku Gdański Uniwersytet Medyczny powiększył swoją bazę dy-
daktyczną o nowoczesną salę symulacyjną do ćwiczeń klinicznych. W Ka-
tedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej otwarto nowoczesną salę 
fantomową, która umożliwia studentom wykonywanie zabiegów klinicz-
nych w warunkach odwzorowujących te, które panują w gabinecie lekar-
skim. Inwestycja wpisuje się w podstawowy cel strategiczny Uczelni w za-
kresie dydaktyki, jakim jest podniesienie jakości nauczania praktycznych 
czynności zabiegowych i osiągnięcie wysokiego poziomu przygotowania 
studentów GUMed do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

• utworzenie 12 stanowisk symulacyjnych 
• koszt dostawy fantomów z montażem – ponad 650 tys. zł
• ponad 350 tys. zł koszt prac adaptacyjnych pomieszczeń 
• każde ze stanowisk składa się z głowy fantomowej 

wraz z popiersiem na wysięgniku, mocowanej do unitu 
symulacyjnego z kompletnym modelem zębów i unitu

• unit wyposażony jest m.in. w ślinociąg i ssak powietrzny, rękaw 
turbinowy ze światłem, trzyfunkcyjną strzykawko-dmuchawkę, 
lampę LED, mikrosilnik elektryczny i skaler (jeden na dwa 
stanowiska) oraz krzesła dla operatora z podparciem pleców





BIBLIOTEKA GŁÓWNA



30

ZMODERNIZOWANA 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Biblioteka Główna wraz z Biblioteką Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotekami instytutów, klinik i zakładów tworzą system biblioteczno- 
informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiadają w swoich zasobach największy w województwie pomorskim księgozbiór z zakre-
su medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych.

Przestrzeń biblioteczna zyskała nowoczesne i bardziej przyjazne oblicze, 
poprawiając znacząco komfort korzystania z niej przez studentów, pra-
cowników, a także użytkowników spoza Uczelni. W ramach remontu 
dobudowano nową klimatyzowaną czytelnię (pow. 230 m2), która dys-
ponuje 94 miejscami do nauki. Zmodernizowano również dotychczaso-
wą czytelnię (109 miejsc), w której znajdują się stanowiska w tradycyj-
nym układzie stolików i miejsca bardziej kameralne. Udało się wydzielić 
6 pokoi do pracy indywidualnej i grupowej dla minimum 18 chętnych. 

MIEJSCE SPOTKAŃ NIE TYLKO Z KSIĄŻKĄ

Obecnie Biblioteka dysponuje 246 miejscami dla czytelników, tj. o po-
nad 100 stanowisk więcej niż przed modernizacją. Zamiast tradycyjnej 
szatni zorganizowano szatnię bezobsługową z szafkami, cały budynek 
został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wytyczo-
ne drogi ewakuacyjne wraz z nową instalacją przeciwpożarową podnio-
sły poziom bezpieczeństwa zarówno osób przebywających w Bibliotece,  
jak i przechowywanych księgozbiorów. 
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA
W LICZBACH

ponad

6 mln 600 tys. zł
koszt remontu, modernizacji i wyposażenia

15 miesięcy
czas realizacji inwestycji

 246
miejsc dla czytelników

 Czytelnia Informacji Naukowej
z 22 stanowiskami komputerowymi 

ponad

33 000
e-książek 

4 mln 320 tys. zł 
dotacja z Ministerstwa Zdrowia

2 czytelnie

6
pokoi pracy indywidualnej i grupowej

443 431 
pozycji książkowych, czasopism i zbiorów specjalnych

około

25 000
e-czasopism

• organizowanie imprez w ramach corocznego Tygodnia Bibliotek
• przygotowywanie cyklicznych wystaw tematycznych
• udział w inicjatywach środowiskowych GUMed
• zaangażowanie w Wielką Zbiórkę Książek, której  

celem jest tworzenie szpitalnych biblioteczek
• organizacja promocji książek i spotkań autorskich
• wydawanie okolicznościowego biuletynu Librorum Amator 

Oprócz spełniania roli biblioteki naukowej o charakterze powszechnym, 
stanowiącej warsztat pracy naukowej i dydaktycznej, służącej pomocą  
w kształceniu studentów, kadry naukowej, jak również prowadzącej pra-
ce naukowo-badawcze w zakresie bibliologii, bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej, to ważne centrum integrujące społeczność uczelnianą. 
Od wielu lat konsekwentnie Biblioteka Główna spełnia rolę kulturotwór-
czą, angażując się w szereg wydarzeń o charakterze społecznym, eduka-
cyjnym i charytatywnym.

KULTUROTWÓRCZA
ROLA BIBLIOTEKI





NOWA SIEDZIBA
KATEDRY MIKROBIOLOGII
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NOWA SIEDZIBA
KATEDRY MIKROBIOLOGII

Gdański Uniwersytet Medyczny konsekwentnie dąży do koncentracji swoich jednostek w obrębie kampusu. Kolejnym tego etapem było przenie-
sienie zakładów wchodzących w skład Katedry Mikrobiologii do nowej siedziby przy ul. Dębowej 25. W ramach inwestycji przebudowano i roz-
budowano dawną pralnię oraz zmieniono dotychczasowy sposób użytkowania budynku, tak by pełnił on funkcje dydaktyczne i badawcze. Inwe-
stycja na kwotę blisko 15 mln zł została zrealizowana ze środków własnych Uczelni. 

ZMODERNIZOWANY KOMPLEKS DYDAKTYCZNY

Na poszczególnych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia Za-
kładu Mikrobiologii Jamy Ustnej oraz Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej.  
W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz szat-
nie pracownicze i studenckie, które zaprojektowano jako trójdzielne ślu-
zy szatniowe, oddzielne dla każdego Zakładu. Na parterze dostępna jest 
część seminaryjna dla 40 studentów, laboratoryjna dla 24 studentów, po-
mieszczenia pracowników naukowych, pracownia grzybów, pracownia 
chromatografu gazowego, dwie pracownie beztlenowców oraz pracow-

nia tlenowców, pożywkarnia, pomieszczenia przygotowawcze i admini-
stracyjne Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej. Piętro pierwsze obejmuje 
część laboratoryjną i ćwiczeniową dla 90 studentów, pracownie badań na-
ukowych: immunochemiczną, bakteriologii, typowania bakterii, badań ja-
łowych, genetycznych DNA i RNA oraz elektroforezy z ciemnią Zakładu 
Mikrobiologii Lekarskiej. Natomiast na drugim piętrze znajduje się część 
seminaryjna – dwie sale dla 30 studentów, każda wyposażona w sprzęt au-
diowizualny oraz część administracyjna Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej.
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KRAJOWY OŚRODEK SALMONELLA 

• utworzony w 1957 r.
• działa w ramach Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
• prowadzi m.in. badania referencyjne, obejmujące identyfikację 

biochemiczną i serologiczną bakterii z rodzaju Salmonella
• realizuje badania usługowe i naukowe związane  

z diagnostyką, biologią, immunologią, profilaktyką  
i epidemiologią bakterii z rodzaju Salmonella

BUDYNEK KATEDRY 
MIKROBIOLOGII  

W LICZBACH

NOWA SIEDZIBA
Zakładów Mikrobiologii: 
Jamy Ustnej i Lekarskiej

koszt blisko 

15 mln zł

FINANSOWANIE
środki własne GUMed

ponad 16 000 m3

kubatura 

3 600 m2 
powierzchni użytkowej

10 miesięcy
czas realizacji inwestycji 





CENTRUM
STOMATOLOGICZNE 
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CENTRUM
STOMATOLOGICZNE 

Nowoczesne kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie musi odbywać się w oparciu o najnowsze techniki i technologie, jak również dedyko-
waną temu bazę naukową, badawczą i dydaktyczną. Poprawa dotychczasowych warunków lokalowych na Oddziale Stomatologii GUMed jest ko-
nieczna i niezbędna dla dalszego rozwoju jednostki oraz pełnego wykorzystania potencjału pracowników, doktorantów i studentów. Przygotowa-
ny jest projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim, zaś władze Uczelni czynią starania o pozyskanie środków na ten cel.

W TROSCE NIE TYLKO O PIĘKNY UŚMIECH

Projektowane Centrum Stomatologiczne składa się z dwóch części  
– w jednej mieści się baza dydaktyki klinicznej Oddziału, a w drugiej jed-
nostki organizacyjne z pomieszczeniami specjalistycznymi przeznaczony-
mi do prowadzenia dydaktyki przedklinicznej. W budynku swoją siedzibę 
będą miały Poradnie: Leczenia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej, Sto-
matologii Dziecięcej i Rodzinnej, Stomatologii Zachowawczej, Ortodoncji, 
Protetyki i Implantologii Stomatologicznej oraz Chirurgii Stomatologicznej.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
– REKRUTACJA 2018/2019 

• od lat niezmienne najbardziej oblegany kierunek
• 917 kandydatów złożyło formularze rekrutacyjne 
• 19,5 os./miejsce (studia jednolite magisterskie, stacjonarne) 
• wśród kandydatów laureaci konkursów i olimpiad 

krajowych oraz międzynarodowych



39

Misją Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obok kształcenia w zawo-
dach medycznych, prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług dia-
gnostyczno-leczniczych, jest wychowywanie młodego pokolenia. Niezwy-
kle istotne jest przekazanie im zasad, którymi będą kierować się przez 
całe życie zawodowe, służąc ochronie zdrowia i życia drugiego człowie-
ka, w pełni szanując jego prywatność i godność. Niezmiernie cieszy fakt, że 
studenci GUMed tak chętnie biorą udział w licznych akcjach profilaktycz-
nych i popularnonaukowych na rzecz lokalnej społeczności, bezinteresow-
nie poświęcając swój czas innym. Ich bogata działalność buduje akademic-
ką atmosferę Uczelni oraz umacnia jej pozytywny wizerunek na zewnątrz.

STUDENCI DLA SPOŁECZEŃSTWA

• Mamo, nie chcę mieć próchnicy
• Dzień dobry, uśmiech do kontroli!
• Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
• Zdrowie pod Kontrolą
• przegląd stanu jamy ustnej dzieci uchodźców 
• prelekcje w szkołach rodzenia
• edukacja zdrowotna w szkołach

CENTRUM 
STOMATOLOGICZNE 

W LICZBACH

65 mln zł
koszt realizacji inwestycji wraz z wyposażeniem 

4 kondygnacje
w tym 2 naziemne

ponad 30 000 m3

kubatura budynku

niemal 7 700 m2

powierzchni użytkowej

78 unitów

6 sal seminaryjnych

2 sale fantomowe

2 sale zabiegowe

1 sala operacyjna

sala wykładowa na

60 osób





BUDYNEK ZINTEGROWANEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

I TELEMEDYCYNY 
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BUDYNEK ZINTEGROWANEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
I TELEMEDYCYNY 

Telemedycyna to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się forma świadczenia opieki zdrowotnej, w sposób widoczny zmieniająca oblicze współ-
czesnej medycyny. Łącząc w sobie nowoczesne osiągnięcia informacyjne i telekomunikacyjne, stwarza nieznane wcześniej możliwości w relacjach 
między pacjentami a pracownikami systemu ochrony zdrowia. Elektroniczne systemy rejestracji, konsultacje i nauczanie online, telezabiegi i tele-
operacje to niektóre z możliwości ułatwiających i usprawniających działania w obszarze ochrony zdrowia.   

MEDYCYNA NA ODLEGŁOŚĆ

OPIS PRACOWNI

• pracownia telemedyczna: nauczanie korzystania z rozwiązań 
telemedycznych w zakresie telekonsultacji, teleopieki  
i telemonitorowania, np. związane z monitorowaniem  
na odległość pracy serca, poziomu wybranych funkcji organizmu itp.

• pracownia ICT: nauczanie umiejętności korzystania z danych, jakie 
są gromadzone w systemach informatycznych placówek ochrony 
zdrowia oraz ich analizowania i podejmowania,  
w oparciu o wyniki tych analiz, decyzji wspierających pacjentów

• pracownia pracy zespołowej: nauczanie i budowanie  
u studentów zdolności do pracy zespołowej w środowiskach 
profesjonalistów medycznych i zespołach szpitalnych

• pracownia symulacji: przygotowanie studentów do nowego 
rodzaju usług – edukacji pacjentów w zakresach, w których pacjent 
musi nabyć umiejętność do lepszej „samoobsługi”  
i dbałości o własne zdrowie w różnych obszarach medycznych

Doceniając rolę takiego kompleksowego rozwiązania w zakresie poprawy 
stanu zdrowia, wyników leczenia i jakości życia pacjentów, jak również 
wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom współczesnego świa-
ta, Gdański Uniwersytet Medyczny rozbudowuje swoją infrastrukturę  
o nowoczesne zaplecze naukowo-dydaktyczne. W zlokalizowanym przy  
ul. Dębowej budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedy-
cyny (ZOZiT) studenci, pracownicy obsługi medycznej oraz pacjenci będą 
mogli nabyć nowe umiejętności z zakresu analizowania danych gromad-
zonych w systemach informatycznych placówek ochrony zdrowia, pracy 
zespołowej w środowisku szpitalnym, a także teleopieki i telekonsultacji. 
W budynku swoją siedzibę znajdą pracownie warsztatowe: telemedyczna, 
ICT, pracy zespołowej i symulacji. Pracownie, dzięki systemowi składanych 
ścian, można połączyć w jedno pomieszczenie, natomiast salę seminaryjną 
podzielić na dwa niezależne pokoje. 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, jako jeden z dwóch szpitali w gronie jednostek uniwersyteckich i ministerialnych, osiągnęło 
najwyższy poziom rozwoju swoich systemów informatycznych. Szpital kliniczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał potwierdze-
nie osiągnięcia 5 poziomu w 7-stopniowej skali EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model). Wśród audytowanych szpitali w Polsce 
żadnemu nie udało się uzyskać wyższego poziomu dojrzałości. Jak podkreślają władze Uczelni i Szpitala, bez zbudowania i wdrożenia systemu 
informatycznego praktycznie niemożliwa byłaby restrukturyzacja i sprawne zarządzanie informacją w UCK.
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ZOZiT
W LICZBACH

3 mln 200 tys. zł 
koszt bez wyposażenia

FINANSOWANIE
środki własne GUMed, dofinansowanie unijne (RPO WP)

10 miesięcy 
czas realizacji inwestycji

ponad 524 m2

powierzchni całkowitej

niemal 462 m2 
powierzchni użytkowej

4 pracownie 
warsztatowe

projekt realizowany w partnerstwie
z Akademią Pomorską w Słupsku

obiekt dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych





CENTRUM MEDYCYNY 
TRANSLACYJNEJ
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CENTRUM MEDYCYNY 
TRANSLACYJNEJ

Misją Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT) jest stworzenie nowych 
rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych, które doprowadzą do 
optymalnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. CMT umożliwi realizację multidyscy-
plinarnych projektów, zogniskowanych na medycynie spersonalizowanej, 
których podstawowym celem będzie opracowanie innowacyjnych roz-
wiązań o charakterze aplikacyjnym w zakresie medycyny, farmacji i sze-
roko pojętej ochrony zdrowia.

OD STOŁU LABORATORYJNEGO DO ŁÓŻKA CHOREGO

KORZYŚCI Z POWSTANIA CMT

• optymalne wykorzystanie rozproszonego 
potencjału poszczególnych grup badawczych

• lepsze wykorzystanie sprzętu i aparatury naukowo-
badawczej poprzez stworzenie core facilities

• wzrost konkurencyjności jednostek GUMed 
oraz współpracujących ośrodków naukowo-badawczych z regionu

• zwiększenie efektywności pozyskiwania funduszy na projekty 
naukowo-badawcze i badawczo-wdrożeniowe ze środków 
publicznych krajowych, europejskich i międzynarodowych

• wzrost efektywności pozyskiwania parterów biznesowych 
dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych 

• wzmocnienie pozycji GUMed jako akademickiego 
lidera innowacyjności i partnera dla biznesu 
krajowego i międzynarodowego

Medycyna translacyjna to sposób na szybkie przeniesienie wiedzy zdobytej w eksperymencie do codziennej praktyki klinicznej. Struktura takie-
go przedsięwzięcia wykracza daleko poza zwykłe aktywności badawcze czy kliniczne i czyni koniecznym skoncentrowanie specjalistów z wie-
lu, czasem bardzo odległych specjalności.
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Dla realizacji celów CMT konieczne jest zapewnienie odpowiedniej nowej 
infrastruktury obejmującej przestrzeń pracowniano-zabiegową dla pro-
wadzenia badań o charakterze klinicznym, pracownie obrazowania z wy-
korzystaniem najnowocześniejszych metod rezonansu magnetycznego, 
przestrzeń laboratoryjną, przestrzeń biurową dla prowadzenia badań 
oraz przestrzeń komercyjną dla działania firm o innowacyjnych. Optymal-
ną lokalizacją jest teren Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (budynek 
nr 5, dawny Zakład Radiologii), w bezpośrednim sąsiedztwie nowocze-
snych Centrów: Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej. W pierwszym eta-
pie uruchomiono nowoczesne centrum badań obrazowych układu serco-
wo-naczyniowego wraz z zapleczem (tzw. przestrzenią coworkingową), 
które umożliwia wspólną pracę przedstawicieli różnych środowisk nauko-
wych oraz Centrum Transferu Technologii. W kolejnych etapach plano-
wane jest stworzenie centrum badawczego rezonansu magnetycznego 
oraz pracowni zaawansowanej analityki medycznej. 

PLANOWANA STRUKTURA CMT

• Pracownie badań obrazowych
• Pracownie badań czynnościowych
• Dział badań klinicznych
• Pracownia zaawansowanej analityki medycznej 
• Pracownia hodowli komórkowych i tkankowych GLP
• Pracownia GMP
• Pracownia technologii i analizy leku GLP
• Pracownia bioinformatyczna i biostatystyczna
• Pracownia bioinżynierii medycznej
• Przestrzeń biurowa
• Laboratoryjna i biurowa przestrzeń do wynajęcia
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