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Dzisiaj o koronawirusie okiem psychologa, psychoterapeuty, geriatry i gerontologa. O wpływie 
przedłużającej się społecznej izolacji na funkcjonowanie naszej psyche pisze Ewa Mojs. A Miro-
sława Cylkowska-Nowak i Sławomir Tobis wskazują na praktyczne sposoby działań zapobiegają-
cych pogłębianiu społecznego wykluczenia osób starszych. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że w bieżącym roku, w wakacje, nie odbędzie się flagowy dla 
naszej Uczelni i STN obóz naukowo-szkoleniowy w Kołobrzegu.  
Ale studenci się nie poddają. I choć odwołanie obozu przyjęli w minorowych nastrojach, o tyle 
nie dopuszczają myśli odwołania jubileuszowego Kongresu Młodych Naukowców. Kongres ten 
odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. Na koniec, co jest już niemal-
że tradycją, Piotr Rzymski przedstawia nowe naukowe doniesienia o koronawirusie. 
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O koronie z innej strony 
Pandemia stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Obawia-
my się o zdrowie swoje i bliskich, boimy się utraty pracy, czy też pogorszenia statusu 
finansowego. Ponadto, restrykcje związane z ograniczaniem się rozprzestrzeniania 
wirusa - społeczna izolacja i ograniczenie pracy, dodatkowo nasilają stres i wzbudzają 
lęk.  
Pandemia stanowi dla najmłodszych pokoleń - dla dzieci i młodzieży, pierwsze kry-
tyczne doświadczenie w ich życiu, z którym nigdy wcześniej się nie spotkali. Zatem jest 
to pokolenie specjalnie podatne na występowanie zaburzeń sfery psychicznej. Porad-
nia Zdrowia Psychicznego UMP pracuje „pełną parą”. Dwunastu psychiatrów, psycho-
terapeutów i psychologów wspiera on-line chorych, pomaga zredukować stres do 
takiego poziomu, aby można było kontynuować swoje dotychczasowe działania. Do-
datkowo uruchomiliśmy telefon kryzysowy dla pracowników i studentów, który działa 
24 h. Telefon dzwoni dość często. Ta uruchomiona druga linia frontu walki z koroną 
ma coraz więcej pracy. Trzymajmy się! 

Ewa Mojs 
 

20th International Congress of Young Medical Scientists 
Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP organizuje jubileuszową - dwudziestą edycję 
Kongresu Naukowego pod tytułem 20th International Congress of Young Medical 
Scientists. ICYMS to coroczny zjazd studentów kierunków medycznych z wielu polskich 
i zagranicznych uczelni. Wydarzenie ma na celu umożliwienie młodym ludziom zapre-
zentowania wyników swoich badań naukowych przed wybitnymi naukowcami oraz 
podnoszenie w naszym kraju zainteresowania podejmowaniem badań naukowych,     
a także poprawę jakości i stylu ich prezentacji.  
Ze względu na sytuację epidemiologiczną Zarząd STN zadecydował o zmianie formy 
Kongresu - tegoroczna 75. Ogólnopolska i 20. Międzynarodowa Edycja Kongresu 
ICYMS odbędzie się zdalnie. Konferencja będzie miała miejsce na platformie interne-
towej w dniach 28.05-30.05.2020 r.  
W ramach 20th ICYMS przeprowadzonych zostanie 19 sesji naukowych, warsztaty on-
line oraz webinaria. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora. 
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Naukowo o koronawirusie 
Wyniki badań opublikowanych na łamach JAMA Network Open wskazują na możli-
wość występowania SARS-CoV-2 w męskim nasieniu, również u pacjentów, którzy 
zostali uznani za klinicznie zdrowych. Odkrycie to wpisuje się w trwające obecnie dys-
kusje nad potencjalnymi skutkami zakażenia koronawirusem dla męskiego układu 
reprodukcyjnego.  
Istnieje hipotetyczna możliwość, że wirus może zakażać np. komórki śródmiąższowe 
Leydiga, czy komórki kanalików nasiennych. Dotychczas nie zostało to jednak bezpo-
średnio wykazane. Podczas epidemii SARS, wywołanej blisko spokrewnionym szcze-
pem betakoronawirusa, obserwowano u niektórych chorych stan zapalny i zmiany 
histomorfologiczne jąder. Nie stwierdzono natomiast materiału genomowego wirusa, 
więc efekty te wiązano z reakcją układu immunologicznego w trakcie infekcji. Na tę 
chwilę nie ma dowodów, by SARS-CoV-2 powodował zmiany w jądrach. Stwierdzenie 
go w nasieniu wybranych pacjentów nie jest również równoznaczne z możliwością 
transmisji koronawirusa drogą seksualną - ustalenie tego wymaga odrębnych badań, 
których rezultaty powinniśmy wkrótce poznać.  
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Studenci terapii zajęciowej UMP 
pomagają seniorom w walce z 
koronawirusem 
Już od 24 kwietnia br. ze studentami Wydziału 
Lekarskiego i Wydziału Farmacji naszej Uczelni 
współpracują studenci Wydziału Nauk o Zdro-
wiu w ramach Internetowo-Telefonicznego 
Punktu Konsultacyjnego skierowanego do osób 
starszych. Pod hasłem „Studenci UMP Terapii 
Zajęciowej – Seniorom” działają dwuosobowe 
zespoły studentów terapii zajęciowej, którzy w 
ramach wolontariatu, pod merytorycznym 
nadzorem dr Mirosławy Cylkowskiej-Nowak       
i dra Sławomira Tobisa, udzielają porad związa-
nych z funkcjonowaniem osób starszych            
w obliczu wielu obowiązujących obecnie ogra-
niczeń.  
Porady te, udzielane przez komunikatory inter-
netowe (lub telefonicznie przy braku innych 
możliwości technicznych), są trzyetapowe           
i mają charakter diagnostyczno-interwencyjny. 
Podczas pierwszego połączenia przeprowadza-
ny jest wywiad skoncentrowany na identyfikacji 
potrzeb oraz istniejących możliwościach zaję-
ciowych. W drugim etapie studenci, pracując 
samodzielnie, projektują interwencję uwzględ-
niającą dotychczasowe wzorce zachowań            
i nawyki wykonawcze pacjentów, a także ogra-
niczenia narzucone przez warunki domo-
we/środowiskowe. Interwencja ta jest dysku-
towana z nauczycielami. Ostatni etap to przed-
stawienie wypracowanych rozwiązań pacjen-
tom oraz monitorowanie przez studentów ich 
wdrażania, przy uwzględnieniu podstawowych 
zasad interwencji zajęciowej: poufności, profe-
sjonalizmu, etyki i dostępności.  
Działania podjęte w ramach prezentowanego 
wolontariatu dają pacjentom możliwość uzy-
skania unikatowej porady, a studentom – co       
z pewnością zaowocuje w ich przyszłej pracy – 
ukierunkowywania pacjentów na wykorzysty-
wanie posiadanych kompetencji zajęciowych 
oraz dokonanie optymalnych adaptacji zajęć     
w sytuacji obecnej epidemii.  
Kolejni zainteresowani pacjenci czekają, a stu-
denci są pełni zapału do pracy. 
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