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Ufając, że „okrągły” 10-ty numer "Dziennika stanu epidemii koronawirusa" znajdzie Państwa     
w dobrym zdrowiu, przekazujemy garść kolejnych informacji. Najważniejsza z nich to, niewąt-
pliwie, uruchomienie w dniu 29 kwietnia br. pierwszego w Poznaniu mobilnego punktu pobrań 
materiału biologicznego dla osób podejrzewających u siebie zakażenie SARS-CoV-2. O szczegó-
łach tej bardzo ważnej inicjatywy pisze Rafał Staszewski. 
Michał Nowicki podaje najświeższe informacje z Sejmu (dotyczą one m.in. zmian w przewodach 
doktorskich i habilitacjach), a Dominika Bazan przybliża, w jaki sposób możemy zająć się naszymi 
seniorami. Dzisiejsze wydanie "Nie damy się w UMP" kończymy skrótem doniesień naukowych  
o koronawirusie, które opracował Piotr Rzymski, oraz aktualizacją listy darczyńców.  
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Wybory władz UMP – ciąg dalszy 
W dniu dzisiejszym Senat Uczelni oraz RUSS pozytywnie zaopiniowały wszystkie 
cztery kandydatury na funkcje Dziekanów wydziałów UMP. Otwiera to drogę 
Wydziałowym Komisjom Wyborczym do ogłoszenia wyborów Dziekanów. 
Uczelnia wynajęła na okres 2 miesięcy system internetowy do przeprowadza-
nia tajnych głosowań. 

Andrzej Tykarski 
 

Uczelniane drive-thru  
29 kwietnia nasz Uniwersytet uruchomił mobilny punkt pobrań drive-thru. Bez 
wychodzenia z samochodu pobierany jest wymaz, który następnie zostaje 
przekazany do Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa. Pobranie i badania 
są bezpłatne dla grup ryzyka. Obecnie wykonujemy je dla pacjentów podej-
rzewających zakażenie z równoczesnymi objawami ostrej infekcji wirusowej 
oraz personelu medycznego. Szczególnie ważne są badania dla medyków – 
umożliwiamy wykonanie badań przesiewowych, zwłaszcza dla pracowników 
OIOM-ów oraz oddziałów onkologicznych. Oczekujemy na zmianę przepisów 
prawnych, by także wykonywać badania osobom poddawanym kwarantannie.  
Badania finansowane są przez Sanepid oraz Urząd Marszałkowski, a punkt 
pobrań przez NFZ w ramach współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. H. Świę-
cickiego. Punkt pobrań to olbrzymie wyzwanie logistyczne – na parkingu mię-
dzy Centrum Kongresowo-Dydaktycznym a CBM ustawiono namioty, do któ-
rych wjeżdżać będą pacjenci w swoich samochodach. Pracami administracyj-
nymi kieruje Piotr Ziemak, a koordynację medyczną przejęła Ola Uruska.  
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Przed bada-
niem wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna podczas której prze-
prowadzony zostanie kwalifikujący wywiad medyczny. Szczegóły dostępne są 
na stronie: http://uczelnia.ump.edu.pl/covid/ 

Rafał Staszewski  

Nowości naukowe o koronawirusie 
Według wielu badaczy to właśnie stan zapalny i zatorowość naczyń krwiono-
śnych odgrywają kluczową rolę w niekorzystnym przebiegu COVID-19.  
Według badań opublikowanych na łamach JAMA Cardiology, aż 20% hospitali-
zowanych osób miało wykrywalne uszkodzenia mięśnia sercowego. W innym 
badaniu, u ponad 40% pacjentów wystąpiła arytmia. U niektórych pacjentów, 
również z umiarkowanym przebiegiem choroby, obserwowano podwyższone 
stężenie D-dimeru w osoczu, co wskazuje na wzrost ryzyka zakrzepów.  
W badaniu duńskim opublikowanym na łamach Thrombosis Research, zakrzepy 
wykrywalne były u 1/3 hospitalizowanych osób. Skutkowały one m.in. wystą-
pieniem zatorowości płucnej oraz udarów niedokrwiennych mózgu. Z kolei, na  
łamach NEJM nowojorscy lekarze informują natomiast o udarach mózgu wywo-
łanych zakrzepem dużych naczyń, które wystąpiły młodszych pacjentów (<50 
r.ż.), z łagodnym (a nawet asymptomatycznym ze strony układu oddechowego) 
przebiegiem COVID-19, bez istotnych obciążeń sercowo-naczyniowych.  
Co ciekawe, zdarzają się osoby, które opóźniają zgłoszenie się do szpitala mimo 
niepokojących objawów z powodu... obawy przed koronawirusem. Przypo-
mnijmy, do charakterystycznych symptomów udaru należą m.in. niewyraźnie 
lub podwójne widzenie, zaburzenia czucia, uczucie osłabienia lub niedowład 
rąk oraz nóg, zaburzenia mowy.  

Piotr Rzymski 

Więcej czasu na doktorat i habilitację 
W dniu 30 kwietnia br. Sejm RP przyjął kolejne rozwią-
zania w obszarze zwalczania epidemii koronawirusa 
oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii 
(tzw. Tarcza 3.0). Część z nich dotyczy nauki. 
Przede wszystkim zaproponowano, aby przewody 
doktorskie rozpoczęte przed 30 kwietnia 2019 roku 
mogły trwać do końca roku 2022. Przypomnijmy, że  
w myśl obowiązujących przepisów przewody takie, 
które do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zakończą się na-
daniem stopnia naukowego doktora - z mocy ustawy - 
zostają umorzone. 
Przedłużono również możliwość wykorzystania w osią-
gnięciu naukowym będącym podstawą nadania stop-
nia naukowego doktora lub doktora habilitowanego 
publikacji, które ukazały się przed 1 stycznia 2019 r.   
W chwili obecnej, jeżeli osiągnięcie naukowe opiera 
się na takich właśnie publikacjach, postępowanie dok-
torskie lub habilitacyjne należy wszcząć do końca 2020 
r. W ustawie, która w chwili obecnej została skierowa-
na do Senatu zapisano, aby takie postępowania moż-
na było rozpoczynać do 31 grudnia 2021 r. 

 Michał Nowicki 
 

Filmowo dla Seniorów i ich opieku-
nów  
Pracownicy Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej pod 
kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Wieczorow-
skiej-Tobis przygotowali materiały filmowe skierowane 
do seniorów i dla opiekunów osób starszych w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. 
Mając na względzie, jak izolacja społeczna ogranicza 
codzienne funkcjonowanie, autorzy podpowiadają jak 
dbać o formę umysłową oraz jak ćwiczyć funkcje po-
znawcze z osobą starszą w życiu codziennym. 
Materiały dostępne są na stronie Medycznego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Dominika Bazan 
 

Darczyńcy UMP na rzecz walki z koro-
nawirusem 
Międzynarodowe Targi Poznańskie użyczyły 100 sztuk 
barierek odgradzających, a Grupa Budowlana ALSTAL 
pomogła w transporcie kontenera technicznego na 
rzecz utworzenia mobilnego punktu pobrań. Wielko-
polski Urząd Celno-Skarbowy przekazał ULKa 800 
litrów alkoholu etylowego, a firma Mentor SA poda-
rowała 20 przyłbic ochronnych.  
Dziękujemy! 
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