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„Rozpoczęliśmy rok 2020. Pod wieloma względami rok szczególny.”  Tak rozpocząłem wstęp 
do styczniowego e-tygodnika Dzień Dobry UMP. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy jak 
szczególny będzie to rok. Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Niezbędne ogra-
niczenia destabilizują funkcjonowanie wszystkich instytucji, w tym UMP i osłabiają tkankę 
społeczności m.in. akademickiej. Musimy przetrwać ten czas. Dlatego przekształcamy Dzień 
Dobry UMP w Nie damy się w UMP. Dziennik stanu epidemii koronawirusa, w którym co 
kilka dni będziemy przekazywać informacje o funkcjonowaniu naszej Uczelni w dobie koro-
nawirusa, a także działaniach członków naszej społeczności na rzecz ograniczenia epidemii. 
Mam nadzieję, że czas ukazywania się tego dziennika będzie krótki a epidemia ustąpi.       
I jestem pewien, że wyjdziemy z tej próby umocnieni jako społeczność - universitas UMP. 
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Senat UMP będzie działał 
24 marca ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące dal-
szych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, w tym zakazu 
zebrań powyżej dwóch osób. Mimo, że ograniczenie to nie dotyczy 
zakładów pracy, uznałem, że zgromadzenie na posiedzeniu ponad 40 
osób, w tym praktycznie wszystkich władz Uczelni, byłoby ryzykowne 
dla funkcjonowania UMP, a także mogłoby przynieść Uczelni straty 
wizerunkowe. Dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu posiedzenia Se-
natu UMP w dniu 25 marca. Ale Senat będzie działał. Kolejne rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia umożliwia od 26 marca podejmowanie nie-
zbędnych dla funkcjonowania uczelni wyższej uchwał Senatu w trybie 
obiegowym lub internetowym.  
Dlatego w dniu wczorajszym skierowałem do Senatorów projekt 
Uchwały w sprawie obrad i głosowań Senatu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w czasie stanu epidemii i za-
grożenia epidemią. Po jej uchwaleniu kolejne uchwały, niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania Uczelni, będą podejmowane on-line do 
czasu zniesienia ograniczeń wynikających z epidemii. Myślę, że to dobry 
symbol ciągłości działania Władz Uczelni, który jest potrzebny społecz-
ności naszej Alma Mater w tym trudnym czasie. 
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Funkcjonowanie administracji UMP  
W tym trudnym czasie praca odbywa się w sposób ciągły, choć w ostat-
nich tygodniach wiele się zmieniło. Około 260 pracowników Uczelni 
pracuje w systemie pracy zdalnej. Dzięki digitalizacji znacznej części 
danych, zapewnieniu przez Dział Informatyki bezpiecznych łączy (VPN)   
i zaangażowaniu własnego sprzętu przez wielu pracowników, wszystkie 
zadania realizowane są na bieżąco. Część pracy administracyjnej musi 
być jednak realizowana na miejscu, ale została zorganizowana w taki 
sposób by w każdym dziale, zespole czy sekcji rotacyjnie był przynajm-
niej jeden pracownik, a w pomieszczeniach nie przebywały więcej niż    
2 osoby. Oczywiście część pracowników jest na przymusowej kwaran-
tannie (powroty z zagranicy), zwolnieniach lekarskich lub opiekuje się 
dziećmi, co powoduje niedobory kadrowe, jednak nie wpływają one    
na płynność działania w najważniejszych obszarach.  
Obserwujemy istotne wydłużenie procesów zakupowych z powodu 
trudności w dystrybucji i gotowości firm do składania ofert przetargo-
wych, w związku z tym prosimy, aby zakupy pozostały ograniczone      
do zaopatrzenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jednostek.  
Realizacja zadań związanych z epidemią spowodowała, że część pra-
cowników została oddelegowania do nowych zadań tj.: organizacja 
laboratorium w Uczelnianym Centrum Aparaturowym, wsparcie wolon-
tariuszy czy wzmocnienie Centrum Obsługi Domów Studenckich. 
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Studenci wolontariusze 
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie naszych 
studentów-wolontariuszy, którzy pomagają w walce       
z epidemią koronawirusa. Wszystkich nas dumą napawa 
fakt, że ponad pół tysiąca studentów złożyło deklarację 
chęci niesienia pomocy, okazując wsparcie pracowni-
kom nie tylko naszych szpitali klinicznych, ale i sanepi-
dów, aptek szpitalnych, przychodni POSUM, czy SOR-ów 
w poznańskich szpitalach. Wspierają także pracę nasze-
go laboratorium oznaczeń koronawirusa w CBM. Także 
wszystkie oddolnie organizowane przez Nich formy 
pomocy, jak słynne już KORONALIA, zasługują na uzna-
nie. Dziękujemy, że możemy na Was liczyć. Zdaliście 
celująco ten nieoczekiwany egzamin z ludzkiej solidar-
ności i odpowiedzialności. 
Warto przypomnieć, że studenci-wolontariusze, zgodnie 
z komunikatem JM Rektora, mają możliwość odroczenia 
zajęć studenckich realizowanych obecnie w formie            
e-learningu, a także zaliczenia zajęć praktycznych          
VI roku oraz praktyk śródrocznych i wakacyjnych.  
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Skąd czerpać wiedzę o koronawirusie? 
Tempo prac naukowych prowadzonych w związku           
z obecną pandemią przybrało iście wirusowy charakter. 
W PubMedzie zaindeksowano dotychczas ponad 1700 
abstraktów publikacji naukowych dotyczących biologii 
SARS-CoV-2, odpowiedzi immunologicznej na wirusa, 
epidemiologii COVID-19, aspektów profilaktycznych         
i terapeutycznych, a nawet kwestii psychologicznych 
związanych z obecną pandemią i dystansowaniem spo-
łecznym. Powszechnym stało się też publikowanie tzw. 
pre-printów, czyli wstępnych wersji manuskryptów, na 
ogół jeszcze nie zrecenzowanych i oficjalnie opubliko-
wanych przez czasopismo naukowe. Na dwóch najważ-
niejszych serwerach medRxiv i bioRxiv – upowszechnio-
no w ten sposób już ponad 750 prac. 
Zachęcamy do bieżącego śledzenia doniesień nauko-
wych pod niżej wymienionymi linkami.   
Opublikowane prace dotyczące COVID-19 są dostępne 
tutaj. Pre-printy, o których wspominaliśmy powyżej, 
dostępne są natomiast pod tym linkiem. Warto również 
być na bieżąco ze stale aktualizowanym zestawem in-
formacji o koronawirusie autoryzowanym przez Nature.  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
https://connect.medrxiv.org/relate/content/181
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00154-w

