Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
W tym numerze o kolejnych działaniach Senatu, ale i Rady Uczelni dostosowujących akty
prawne Uczelni do sytuacji w świecie koronawirusa. Przemek Guzik opisuje najnowszy projekt
pracowników UMP skierowany do osób z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem.
Dominika Bazan podpowiada, gdzie można nas obejrzeć i posłuchać. Nowe obowiązki i problemy wynikające ze stanu epidemii, jakie stoją przed Działem Kadr i Działem Współpracy
z Zagranicą opisują kierujący nimi Prorektorzy - Zbyszek Krasiński i Ewa Wender-Ożegowska.
I kolejny Człowiek Wielkiego Serca, który przekazał środki na walkę z koronawirusem.
Szef naszej Rady Uczelni, Waldek Szwarczyński, który już wcześniej wsparł budowę Collegium
Pharmaceuticum i działania na rzecz budowy CZSK, przekazał kwotę 100 tys. zł.
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Za chwilę Wielkanoc. Inna niż wszystkie nam znane. W świecie epidemii koronawirusa świąteczne życzenia zdrowia, które składam
w imieniu Władz Uczelni i Zespołu Redakcyjnego „Nie damy się w UMP”, nabierają szczególnego znaczenia. A ludzik UMP strzelający
do SARS-CoV-2 zyskał sojusznika w postaci Wielkanocnego Zajączka. Niech będzie symbolem tego, że razem Nie Damy Się w UMP.
Rektor UMP, Andrzej Tykarski

Rada Uczelni i Senat działają

Najważniejszy jest krwioobieg

W dniu 8 kwietnia Członkowie Rady Uczelni przyjęli w trybie głosowania internetowego uchwałę o nowym Regulaminie Rady. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości i zasad podejmowania uchwał przez
Radę Uczelni w trybie elektronicznym w stanie epidemii.
W związku z tym Przewodniczący Senatu zwrócił się do Rady Uczelni
o zaopiniowanie zmian w Statucie Uczelni sankcjonujących możliwość
głosowań internetowych przez Senat oraz ograniczających głosowania
tajne do tych, które są przewidzianych Ustawą. Umożliwi to m.in.
sprawne przeprowadzanie konkursów na kierowników jednostek,
o czym pisze Prorektor Zbyszek Krasiński.
Waldemar Szwarczyński, Andrzej Tykarski

Kapitał ludzki to krwioobieg naszej Uczelni. Zatem utrzymanie
stabilności naszego zatrudnienia, rozumianego jako terminowe ogłaszanie konkursów, przedłużanie wniosków o etaty,
czy te zawieranie nowych umów w czasie epidemii, jest jednym z większych wyzwań organizacyjnych.
W chwili obecnej zostały skompletowane składy osobowe
wszystkich komisji konkursowych w postępowaniach o wyłonienie kierowników jednostek. Normalnie, posiedzenia komisji odbywałyby się kolejno, dzień po dniu. Jednakże teraz, gdy
jesteśmy ograniczeni zakazami spotkań oraz Statutem UMP,
który stanowi, że wybór kandydata może zajść wyłącznie
w głosowaniu tajnym, intensywnie pracujemy nad techniczną
formą przeprowadzenia tych konkursów.
Pozostała aktywność przebiega bez zakłóceń. Codziennie
opiniowane są wnioski o etaty. Mimo trudnych czasów,
utrzymywane są wieloletnie reguły APAPu.
Na koniec, życząc tego, abyśmy w zdrowiu przetrwali ten
trudny okres, chciałbym zachęcić Państwa do wysłuchania tej
piosenki. "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie". Głęboko w to wierzę.
Zbigniew Krasiński

COVID-monitor.org
Zespół UMP razem firmą CodeLab stworzył serwis dla osób z objawami sugerującymi zakażenie SARS-CoV-2. Korzystanie z serwisu jest
w pełni anonimowe i darmowe. Można w nim znaleźć zalecenia postępowania oparte na aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Co więcej, gromadzone w serwisie dane mogą pomóc poznać częstość
występowania różnych objawów i zrozumieć ich powiązanie z wiekiem, płcią lub czynnikami ryzyka osób wypełniających ankietę. Wystąpienie niektórych objawów nie musi przecież oznaczać rozpoznania
COVID-19. Początek wiosny to wszak okres licznych przeziębień.
Serwis COVID-monitor.org powstał w celu wsparcia nie tylko pacjentów, ale i pracowników medycznych. Żadna z osób biorących udział
w przygotowaniu aplikacji nie otrzymała wynagrodzenia. Również
żadna firma farmaceutyczna (czy też dystrybuująca leki) nie była zaangażowana w powstanie lub sfinansowanie serwisu.
Przemek Guzik

Jesteśmy widoczni
Nasze filmy informacyjne, dotyczące problematyki epidemii, obejrzało
już w sieci ponad 600 tys. osób. Coraz większą popularnością cieszą się
również filmy przybliżające działania studentów. Tygodnik Polityka,
w artykule "Przykład idzie z Poznania", działania podejmowane w
naszej Uczelni stawia za wzór innym uniwersytetom medycznym w
Polsce. Istotnym uzupełnieniem tej publikacji jest również artykuł
upowszechniony na łamach tego samego periodyku "Za zamkniętymi
drzwiami laboratorium" przybliżający jeden dzień z życia tego superlaboratorium.
Z aplikacji covid-monitor.org, o której piszemy powyżej, skorzystało
już ponad 4000 osób. Nasi profesorowie są widoczni na łamach Pulsu
Medycyny. Głos zabrała tam m.in. p. prof. Dorota ZozulińskaZiółkiewicz, p. prof. Anna Latos-Bieleńska oraz p. prof. Jacek Wysocki.
Również jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych Science, opublikowało nasz list do środowiska akademickiego, aby
przeciwdziałać przejawom dyskryminacji związanych z pandemią.
Dominika Bazan

Wyjazdy zagraniczne - Dział Współpracy
Zagranicznej działa nadal
Wprawdzie do odwołania wstrzymane zostały wszelkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne, to działalność w tym zakresie
wciąż jest prowadzona. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej starają się odzyskiwać
jak najwięcej pieniędzy ze zwracanych biletów lotniczych.
Choć jest to trudna walka, to udało się uzyskać 100% zwrotu
z kilku biletów.
Systematycznie podtrzymujemy kontakty z naszymi uczelniami partnerskimi i planujemy wstępnie wspólne działania
takie jak udział naszych pracowników w Letniej Szkole Edukacji Klinicznej na Uniwersytecie w Edynburgu (sierpień 2020),
czy też wyjazdy naszych studentów na praktyki wakacyjne
(m.in. do Japonii). Pierwsze rekrutacje na wyjazdy studentów
do Japonii już zakończyliśmy.
Wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej, lecz wierzymy, że znaczną część z tych planów uda się zrealizować.
Ewa Wender-Ożegowska

Darczyńcy zmagań UMP z epidemią
koronawirusa
Waldemar Szwarczyński przekazał 100 tys. zł na działania
związane z walką z koronawirusem.

