Carta de la rectora al professorat metge de la UAB
Benvolgudes i benvolguts,
Dilluns passat vau rebre una carta que vaig enviar a la comunitat universitària. Ara vull posarme en contacte específicament amb vosaltres, els professors i professores de la nostra Facultat
de Medicina que heu hagut de fer una aturada obligada en la vostra tasca docent per dedicarvos en cos i ànima a fer front a l’emergència sanitària que estem vivint.
Vull que sapigueu que tots els membres de la comunitat de la UAB som conscients de l’esforç
titànic que esteu assumint i ens en sentim orgullosos: ens podeu sentir al vostre costat, amb el
desig d’ajudar-vos en tot allò que ens sigui possible.
Probablement sabreu que la setmana passada ja hi va haver accions de cooperació de personal
de la UAB amb els serveis sanitaris del nostre país: els responsables de serveis i laboratoris que
disposaven de material de protecció i d’aparells de laboratori clínic, els han posat a disposició
dels cinc hospitals on la UAB dona docència. L’Hospital Clínic Veterinari ha cedit aparells de
respiració assistida. Els nostre alumnat dels últims cursos de Medicina i d’Infermeria s’ha ofert
per reforçar els serveis mèdics quan sigui necessari, com també ho ha fet el professorat del
Departament d’Infermeria. I també s’han posat a disposició del Departament de Salut i dels
Serveis Socials de Barcelona les instal·lacions de les Unitats Docents Hospitalàries, de Vila
Universitària i de l’Hotel Campus. Finalment, des del Vicerectorat de Recerca i Transferència
s’ha fet una crida al personal investigador i tècnic de laboratori amb les competències
necessàries per fer voluntariat als laboratoris hospitalaris per donar suport al personal que hi
treballa, conscients que estan fent jornades laborals duríssimes.
Els deganats de les facultats de Medicina estan buscant les fórmules per compensar l’impacte
que aquesta situació d’emergència ha tingut en la docència dels estudis de Medicina, tant
perquè no els suposi un perjudici en el seu itinerari formatiu com perquè puguin adquirir les
competències necessàries per titular-se. No patiu: entre tots les trobarem, ara teniu tasques
a resoldre molt més urgents.
El coneixement de prop de l’esforç personal i professional que cadascú de vosaltres està
assumint, em convenç que serem capaços de sortir més forts d’aquest repte imprevist que ens
ha sorprès amb la força del seu impacte: amb la col·laboració de la societat, amb el
confinament i mesures de protecció adoptades, sortirem d’aquesta situació més enfortits com
a comunitat i com a institució pública de servei a la societat. No cal que us digui, que podeu
comptar amb tota la UAB per allò que penseu que us podem ser d’utilitat.
Per acabar, us envio els meus millors desitjos per a vosaltres i les vostres famílies i persones
estimades, així com el meu afecte i la meva solidaritat amb les persones afectades per la
malaltia i a les seves persones properes. Salut i ànim!
Una forta abraçada,

Margarita Arboix, rectora

