Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
W dzisiejszym wydaniu - kolejne informacje o kandydatach na stanowiska dziekanów. Tym razem na Wydziale Medycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu.
ULKa staje się potentatem w diagnostyce zakażeń koronawirusem, o czym piszą Krzysztof Książek i Krystyna Piątkowska, a Michał Nowicki przedstawia skutki, jakie przynosi dla naszej Uczelni
wprowadzenie Tarczy 2.0. Jednym z nich jest przesunięcie terminu ewaluacji nauki na początek
2022. Czy koronawirus przyczyni się również do zniknięcia slotów? Zobaczymy.
Włodek Samborski odnosi się do problemu prowadzenia chorych reumatologicznych na lekach
immunosupresyjnych, a na koniec, Zbyszek Krasiński i Ania Lewczuk zdają relację z przebiegu
studiów podyplomowych w tym trudnym okresie w naszej Almae Matris.
Rektor UMP, Andrzej Tykarski
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Wybory władz UMP – ciąg dalszy

Ewaluacja nauki - dopiero w 2022

We wtorek zgłoszeni zostali kandydaci na funkcję dziekana na kolejnych wydziałach. Kandydatem na to stanowisko na Wydziale Medycznym jest dr hab.
Wiesław Markwitz, natomiast na Wydziale Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Ryszard Marciniak. Natomiast w dniu wczorajszym zwróciłem się do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z prośbą o niezbędną opinię na temat wszystkich czterech kandydatów. Następnie potencjalnych dziekanów zaopiniuje
Senat.
W tej chwili trwają dyskusje, jak przeprowadzić te wybory, które wymagają
formy tajnej, a odbywają się w dużych grupach wyborczych (wybory do Senatu, wybory dziekanów). Możliwe są 3 sposoby – dostępne do tajnego głosowania systemy internetowe, głosowanie na konto mailowe notariusza związanego
tajemnicą notarialną i rozstawienie urn wyborczych w kilku punktach Uczelni.
Jeśli chodzi o wybory tajne będące prerogatywą Senatu (wybór kanclerzy
i prorektorów), to rozważam zwołanie w końcu maja specjalnego posiedzenia
Senatu przy zachowaniu daleko idących środków ostrożności.
Andrzej Tykarski

To już fakt. W dniu 16 kwietnia Sejm przyjął Ustawę
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw.
Tarcza 2.0)
Zapisano w niej nie tylko odroczenie o rok ewaluacji
nauki w uczelniach publicznych (nastąpi ona dopiero
w roku 2022 i będzie obejmowała w sumie 5 lat - od
roku 2017 do 2021 włącznie), ale dopuszczono również możliwość przeprowadzenia obrony doktoratu
i kolokwium habilitacyjnego "z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę
przebiegu i rejestrację".
Dodatkowo, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
uzyskał uprawnienia dotyczące przedłużania lub skracania terminów ustawowych, w szczególności wynikających z Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. A to może oznaczać, że wszczęte przed 30
kwietnia 2019 roku przewody doktorskie, być może,
będzie można ukończyć później niż do 31 grudnia
2021. Na te informacje jednak dopiero czekamy.
Michał Nowicki

Nowe wieści z ULKi
Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa) wykonało już blisko 4.5 tys.
oznaczeń. Jesteśmy wpisani na listę laboratoriów COVID prowadzoną przez
Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby realizujemy około 200 oznaczeń w pełnym cyklu – od izolacji do wykonania badania PCR. Oczekujemy w najbliższych
dniach na instalację pierwszego automatycznego izolatora kwasów nukleinowych, co zwiększy liczbę wykonywanych na dobę badań.
ULKa jest wykonawcą badań dla 25 szpitali w Wielkopolsce. Współpracujemy
z Sanepidem realizując oznaczenia osób w kwarantannie. Kluczowa jest także
możliwość badań personelu medycznego szpitali. To między innymi dlatego
udało się uniknąć zamknięcia części Szpitala na Przybyszewskiego, gdzie
w sytuacji zagrożenia koronawirusem, oznaczyliśmy weekendowo ponad 400
osób z potencjalnego kontaktu. Należy podkreślić, że wszystkie badania nie
obciążają kosztowo podmiotów medycznych, a ich płatnikiem jest NFZ lub
Urząd Marszałkowski w ramach środków UE.
Krzysztof Książek, Krystyna Piątkowska

Okiem reumatologa
W obecnej sytuacji epidemiologicznej lekarze różnych specjalności stają często
przed problemem weryfikacji zaleceń dla swoich pacjentów, uczestnicząc
w rozmowach, w trakcie których przekazywane są nie zawsze potwierdzone
informacje. Nie inaczej jest z reumatologami, którzy w terapii stosują leki uważane powszechnie za ingerujące w układ odpornościowy (leki immunosupresyjne). Należy podkreślić, że według obecnych i stale aktualizowanych zaleceń
u chorych na choroby reumatyczne o podłożu zapalnym takich, jak rzs, spondyloartropatie zapalne, toczeń rumieniowaty układowy, nie powinno się nerwowo zmieniać ustalonej terapii. U chorych z długotrwałą remisją można obniżyć
dawki glikokortykoidów czy metotreksatu, lecz tylko po dogłębnej analizie.
Stosowane w reumatologii leki mogą wprawdzie obniżać odporność organizmu, jednak z drugiej strony zaostrzenie objawów choroby podstawowej na
skutek ich odstawienia czy redukcji czyni naszego pacjenta bardziej podatnym
na zakażenie koronawirusem.
Włodek Samborski

Podyplomowe UMP w obliczu COVID19
Czas pandemii wymusza na nas zmiany systemu edukacji, również w kształceniu podyplomowym. Kilkanaście edycji studiów podyplomowych i kursów przeszło
w tryb zdalny, a ich realizacja odbywa się zgodnie
z założeniami programowymi. Część zajęć natomiast
została przełożona na jesień.
Za nami intensywna, wiosenna rekrutacja. W marcu
ruszyło kilka edycji studiów podyplomowych, a już
niebawem rozpoczynamy zajęcia w ramach pierwszej
edycji „Marketingu na rynku farmaceutycznym”
i „Opieki farmaceutycznej w geriatrii”, gdzie zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. Blisko 40osobowa grupa została zebrana w 3 tygodnie! Zajęcia
będą w części realizowane zdalnie.
Wiosna, to również intensywny okres pracy nad nową
ofertą kształcenia podyplomowego. Obecny czas warto wykorzystać na przygotowanie nowego kierunku
lub szkolenia, także w oparciu o e-learning!
W przygotowaniu, m.in. kierunki poświęcone psychodietetyce, zdrowiu międzynarodowemu i zagrożeniom
epidemiologicznym. Wierzymy, że edukacja podyplomowa jest ważna, także w tych trudnych czasach.
Więcej na: podyplomowe.ump.edu.pl
Zbigniew Krasiński, Anna Lewczuk

