Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wybory Władz Uczelni weszły w swoją kolejną fazę. Za nami wybory Dziekanów, a przed nami
wybory Prorektorów, Kanclerzy oraz Senatu. Mimo czasu koronawirusa odbywają sie one bez
przeszkód, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.
Powoli zdejmowane są kolejne zakazy, a uczelnie, gospodarka oraz, co by nie powiedzieć, świat do którego przywykliśmy, ulega odmrożeniu. Może jest to zatem dobra okazja do pierwszych
podsumowań? O dokonaniach studentów i ich pomocy seniorom pisze Katarzyna WieczorowskaTobis. Ja natomiast wyrażam swoją radość z kolejnych grantów, które zdobyliśmy w NCN.
Na koniec Michał Musielak, wpisując się w tematykę podsumowań, retorycznie pyta o skalę
zmian, która będzie w przyszłości towarzyszyła postrzeganiu służby ochrony zdrowia.
No i mamy kolejnego Darczyńcę - Firma Swiss Krono Sp. z o.o. zasiliła budżet jednego ze szpitali
klinicznych darami o wartości ponad 50 tys. zł. Dziękujemy!
Prorektor UMP, Michał Nowicki

Wybory władz UMP – ciąg dalszy
Zakończyły się wybory Dziekanów wydziałów UMP. W ślad za prof. Ryszardem Marciniakiem na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Dziekanem Wydziału Medycznego został wybrany 22 maja dr hab. Wiesław Markwitz, który uzyskał 103 / 114 głosów na tak.
Z kolei w poniedziałek Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego wybrano prof. Annę
Jelińską, która znalazła uznanie 62 spośród 64 głosujących. I na koniec w dniu wczorajszym Dziekanem Wydziału Lekarskiego został dr hab. Maciej Cymerys, otrzymując 131
na 135 oddanych głosów. Wszystkim nowo wybranym Dziekanom serdecznie gratulujemy! Nie pobito wprawdzie rekordu Wydziału Nauk o Zdrowiu gdzie głosowało 95%
uprawnionych, ale na wszystkich pozostałych wydziałach frekwencja przekroczyła 2/3
uprawnionych.
3 czerwca na posiedzeniu Senatu zamierzam przedstawić kandydatów na Prorektorów
oraz Kanclerzy, a 3 tygodnie później Dyrektorów Zarządu. Prawdopodobnie wtedy także
Dziekani i Kanclerze przedstawią pod opinię Senatu kandydatury swoich Zastępców.
Czekają nas jeszcze wybory do Senatu UMP, a zatem do końca czerwca wyborczo nie
będzie nudno.
Andrzej Tykarski

Nauka w czasach epidemii
We właśnie rozstrzygniętej osiemnastej edycji konkursów NCN nasi naukowcy zdobyli
aż 5 grantów. Cztery z nich to projekty OPUS, a jeden to SONATA. Trzy projekty realizowane będą samodzielnie przez UMP, a dwa w konsorcjach, w którym UMP jest liderem. W sumie podpisaliśmy umowy na ponad 12 mln zł.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie naszych kolejnych projektów, które zgłaszamy do dziewiętnastego już naboru wniosków w NCN. Przypominamy, że termin złożenia dokumentacji w systemie osf kończy się w połowie czerwca.
Czas koronawirusa to również okazja to prezentowania własnych poglądów i spostrzeżeń w rubrykach czasopism określanych jako "Listy do Redakcji". Wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę z faktu, że taki rodzaj publikacji nie jest ani punktowany przez
Ministerstwo Nauki, ani nie jest brany pod uwagę w ocenie okresowej pracownika.
Niemniej, w dobie pandemii i izolacji, taki rodzaj aktywności może być dobrą formą
prezentacji naszej Uczelni oraz szansą na zawiązanie całkiem nowych nici współpracy.
Zwłaszcza, gdy list do redakcji jest publikowany na łamach Science. A taki właśnie tydzień temu - został opublikowany przez zespół dr. hab. Bartosza Kempistego.
Michał Nowicki

Studenci Seniorom
Już w marcu br. przy Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, w ramach studenckiego wolontariatu, rozpoczął działalność Internetowo-Telefoniczny Punkt
Konsultacyjny (itPK): Studenci medycyny i farmacji – Seniorom. W punkcie tym – pod
merytorycznym nadzorem moim oraz p. dr Agnieszki Neumann-Podczaskiej, studenci
medycyny i farmacji prowadzą konsultacje lekowe dla osób starszych. Warto zauważyć,
w itPK działają również studenci Centrum Nauczania w Języku Angielskim.
Do tej pory skonsultowano już ponad 50 pacjentów. Działania itPK przedstawiono w
lokalnych i ogólnopolskich mediach, w tym prasie medycznej, jako innowacyjną inicjatywę podjętą w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.
Pacjenci rejestrują się pod wskazanym numerem telefonu (61 8738327), a studenci
kontaktują się z pacjentem, aby rozwiązać istniejące problemy lekowe.
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
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Epidemia tyfusu a powstanie
nowoczesnego pielęgniarstwa
W związku z przypadającymi w tym roku jubileuszami - 200-lecia urodzin Florence Nightingale i 45-lecia powstania Wydziału Pielęgniarskiego, dzisiejszego Wydziału Nauk o Zdrowiu
naszej Uczelni, warto przypomnieć, że nowoczesne pielęgniarstwo powstało w wyniku
fatalnej sytuacji zdrowotnej, panującej
w lazaretach brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego na Krymie, w latach 1853-1856.
Brak higieny, epidemia tyfusu i dyzenterii
dziesiątkowała skuteczniej rannych żołnierzy
niż walki z oddziałami rosyjskimi. W tej dramatycznej sytuacji przybycie na front Nightingale z zespołem 38 ochotniczek i zadbanie
o czystość w szpitalach polowych, także odseparowanie żołnierzy zakaźnie chorych oraz
dopilnowanie systematycznego podawania
leków i spożywania posiłków dało zaskakująco
pozytywne wyniki - śmiertelność zmniejszyła
się z 42% do 2%.
Okrzyknięta bohaterką "Dama z Lampą" miała
otwartą drogę do realizacji swojego życiowego projektu - założenia w 1860 r. pierwszej
świeckiej szkoły pielęgniarek w Londynie.
To historyczne wydarzenie inspiruje do zastanowienia się nad teraźniejszością, na przykład
nad pytaniami: na ile dotykająca nas dzisiaj
pandemia koronawirusa wpłynie na zmianę
funkcjonowania współczesnego systemu
opieki zdrowotnej, czy zmieni się też - jak
w przypadku pielęgniarstwa - status i prestiż
lekarzy i pielęgniarek zajmujących się chorobami zakaźnymi. Jedno jest pewne, społeczeństwa, ale i my także będziemy musieli
zweryfikować swoje postrzeganie świata,
który nas otacza.
Michał Musielak

Darczyńcy na rzecz walki z koronawirusem
Do grona darczyńców wpierających funkcjonowanie naszych szpitali dołączyła w ostatnich dniach firma Swiss Krono Sp. z o.o.,
przekazując
na
rzecz
OrtopedycznoRehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego materiały o wartości blisko 53.000 zł.

