Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
W tym numerze, zgodnie z zapowiedzią, o tych, którzy są w centrum walki z koronawirusem pracownikach Kliniki Chorób Zakaźnych, pisze szefowa Kliniki, Pani Profesor Iwona MozerLisewska. Fantastyczna osoba nie tylko w normalnych czasach, ale, jak się okazuje, także w
czasach zarazy. W walce tej kieruje zespołem wspaniałych lekarzy, którego trzon stanowią
pracownicy dwóch Klinik naszej Uczelni. A wspierają ich studenci, o których kolejnej inicjatywie
informujemy.
Rafał Staszewski przedstawia najnowszy projekt UMP skierowany do pracowników medycznych - bezpłatne miejsca pobytu w D.S. Hipokrates. Świat czeka na szczepionkę na koronawirusa. Nadzieję dają takie badania kliniczne, jak opisane przez Piotra Rzymskiego. A każda złotówka przekazana przez naszych darczyńców przybliża do opanowania epidemii.
Ale suma, którą przeznaczył na ten cel członek naszej Rady Uczelni - mój Przyjaciel Wojtek
Pawłowski, Człowiek Wielkiego Serca, zapiera dech.
Rektor UMP, Andrzej Tykarski
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Jak wygląda praca "na pierwszej linii frontu"?

Senat i Wydziały UMP działają

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności funkcjonuje na bazie Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Obecnie cały szpital
został przekształcony w jednoimienny Szpital Zakaźny.
Oddział Zakaźny obejmuje 20 izolatek oraz dwa tzw. boksy melcerowskie o najwyższym stopniu izolacji, w których powietrze oczyszczane
jest za pomocą specjalnego systemu filtrów.
Do tej pory pięciu chorych było wentylowanych mechanicznie. Pozostałe izolatki zajmują chorzy z potwierdzonym COVID-19, z objawami
zapalenia płuc o różnym przebiegu klinicznym. Oddział Zakaźny posiada całodobową Izbę Przyjęć – tzw. SOR-ZAK, gdzie kierowani są pacjenci z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. To tutaj mieści się
„główne centrum dowodzenia”, w którym, równolegle z SOR-em
głównym Szpitala dokonuje się kwalifikacji pacjentów do przyjęcia
oraz podejmuje decyzje o zleceniu badań na obecność wirusa SARSCoV-2 – średnio ok. 100 osób na dobę.
Oddział Zakaźny oraz SOR-ZAK obsługuje zaledwie dziewięciu lekarzy,
w tym sześciu nauczycieli akademickich. Obecnie korzystamy z pomocy dwóch asystentów oddelegowanych z Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych. Cały Zespół wspaniale zdał egzamin w tych
trudnych czasach, przy wszystkich zagrożeniach epidemiologicznych.
Zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, ratownicy, sekretarki medyczne
i cały personel ochrony zdrowia dają z siebie wszystko, pokonując nie
tylko zmęczenie fizyczne, ale nierzadko także wyczerpanie psychiczne.
W pracy administracyjnej pomagają nam również studenci VI roku
Wydziału Lekarskiego, którzy swoja postawą zasługują na najwyższe
uznanie.
Oddział Zakaźny, dzięki Dyrekcji Szpitala i Władz Miasta, jest wyposażony w dostateczną ilość odzieży i środków ochrony osobistej oraz
nowoczesny sprzęt łącznie z respiratorami. Czujemy także wsparcie ze
strony Władz Uczelni, a zwłaszcza Jego Magnificencji Rektora. Otrzymujemy wiele krzepiących maili i dowodów uznania ze strony mieszkańców, nie mówiąc już o ich licznych, różnorodnych darowiznach. To
wszystko jest bardzo ujmujące. Jednak lawinowo wzrastająca liczba
zakażonych budzi w nas uzasadniony niepokój...
Iwona Mozer Lisewska

3 kwietnia br. Senat podjął Uchwałę w sprawie obrad i głosowań Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w czasie stanu epidemii i zagrożenia
epidemią. Tym samym Senat będzie obradował on-line do
czasu zniesienia ograniczeń wynikających z epidemii.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyła się natomiast pierwsza
obrona on-line pracy magisterskiej poprowadzona przez
Dziekana Marcina Żarowskiego
Andrzej Tykarski

Koronazglowy.pl
Koronazglowy.pl to kolejny przykład aktywności naszych studentów,
którzy w mądry i efektywny sposób potrafią inicjować i koordynować
szeroką współpracę na rzecz zwalczania epidemii. Inicjatywa ta nie
tylko zdobyła już uznanie, otrzymując Białą Pyrę Gazety Wyborczej,
ale znalazła również swoich kontynuatorów w Krakowie!
Warto też obejrzeć film dokumentujący ważne aktywności naszych
studentów-wolontariuszy.
Dominika Bazan

D.S. Hipokrates dla medyków
UMP wyszedł z inicjatywą uruchomienia miejsc pobytu dla
pracowników medycznych szpitali klinicznych i innych lecznic
z naszego miasta.
Pracownicy będą mogli skorzystać z pokoi w D.S. Hipokrates
przy ul. Wilczak. To pomoc dla tych wszystkich, którzy narażają się codziennie w walce z COVID-19. W miarę posiadanych
wolnych pokoi, będą one dostępne dla lekarzy, pielęgniarek
i ratowników medycznych, pełniących dyżury w szpitalach,
którzy z racji troski epidemiologicznej wobec swoich bliskich,
nie chcą w okresie epidemii powracać do domu. Pobyt w
Hipokratesie jest bezpłatny, a jedyny koszt dotyczy wyżywienia. Szczegóły dotyczące pobytu można uzyskać u Beaty Charasny, e-mail: charasny@ump.edu.pl
Rafał Staszewski

Blisko, coraz bliżej
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się badania kliniczne
I fazy szczepionki przeciwko koronawirusowi. Badania te
rozpoczęto z pominięciem fazy przedklinicznej.
W przeciwieństwie do typowych szczepionek – wykorzystujących atenuowane lub inaktywowane czynniki biologiczne –
preparat opracowany przez firmę biotechnologiczną Moderna, oparty jest o mRNA, który po podaniu ma na celu wymusić ekspresję białka wirusowego, a następnie wywołać przeciwko niemu reakcję układu immunologicznego.
Badanie kliniczne, do którego zrekrutowano 45 zdrowych
osób, potrwa 12 miesięcy. Więcej o projekcie tutaj.
Piotr Rzymski

Darczyńcy zmagań UMP z epidemią
koronawirusa
Dorota i Wojciech Pawłowscy przekazali aż 2 mln zł. !!! na
działania związane z walką z koronawirusem.

