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Szanowni Państwo, 

 

sukcesy kliniczne i naukowe, które odnoszą nasi specjaliści to potwierdzenie najwyższych 

kwalifikacji medycznych i kompetencji badawczych, a także powód do dumy dla nas 

wszystkich (dla całej społeczności akademickiej). Sukcesy te są również znakomitą promocją 

naszego Uniwersytetu – umacniają jego wizerunek jako prężenie działającego ośrodka 

akademickiego, naukowego i klinicznego, reklamują nasze szpitale oraz laboratoria badawcze. 

Jestem zatem bardzo wdzięczny za to, że już teraz wielu z Państwa dzieli się chętnie 

informacjami o sukcesach swoich zespołów, przekazując je do Biura Informacji i Promocji. 

Chciałbym też zachęcić inne jednostki, które dotąd tego nie czyniły, do informowania Biura o 

swoich odkryciach, ciekawych obserwacjach czy innych sukcesach. Pokazując je na zewnątrz 

– wspólnie budujemy silną i stabilną markę, jaką jest WUM. 

 

Mówiąc o wizerunku uczelni, niezwykle istotny jest właściwy sposób jego prezentowania, 

dostosowany do zasobów naszych odbiorców. Promując uczelnię zwracamy się przede 

wszystkim do osób spoza naszego uniwersytetu. Na ich dobrej opinii zależy nam w 

szczególności. Zatem informacje, które zamieszczamy w naszych mediach powinny być pisane 

językiem zrozumiałym dla osób nieposiadających przygotowania medycznego, choć nie ulega 

wątpliwości, iż pewna doza popularyzacji ugruntowanej już wiedzy medycznej, jest wręcz w 

naszych komunikatach pożądana, bo umacnia ekspercką renomę WUM. Prosiłbym zatem, aby 

pod tym kątem były przygotowywane przez Państwa propozycje notatek do publikacji w 

naszych mediach. 

 

Na jakich elementach zależy nam szczególnie w informacji otrzymywanej od Państwa?  

  

1. Co jest osiągnięciem i dlaczego jest ono ważne (ważność ma być oceniana z punktu 

widzenia naszych czytelników) – sednem „newsa” nie jest to, że praca została opublikowana, 

albo została przyznana nagroda – ważne jest za co. To musi być jasno określone. Nowy lek, 

nowy zabieg, nowe odkrycie, etc. – to doskonałe powody do opublikowania notatki. 

Komentarze do problemów medycznych to także bardzo pożądany news. 

2. Kontekst osiągnięcia – czytelnik nie wie bez tego, dlaczego osiągnięcie jest unikalne. Samo 

opisanie „pierwsze w Polsce” to nieco za mało – warto napisać jak robiono to dotychczas i 

dlaczego teraz jest lepiej.  

3.Nie stosujmy bardzo specjalistycznej terminologii (albo uzupełniajmy tekst o objaśnienia 

tych terminów). Hermetyczny, medyczny język nie czyni tekstu mądrzejszym.  

4. Unikajmy nadmiaru szczegółów. Nie służą one jasności przekazu.  

5. Gorąco proszę o ograniczenie liczby wymienianych nazwisk autorów osiągnięcia do 

kilku.  Wzorem może być zwiastun filmowy (nie podaje całej obsady aktorskiej, tylko 

gwiazdy). Ciekawe tematy będziemy rozwijać i tam będzie miejsce na obszerne relacje i 

uhonorowanie wszystkich współpracowników. 
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6. Jeżeli informacja dotyczy postępowania klinicznego proszę nie zapominać o informacji 

o pacjencie! W wielu nadsyłanych informacjach ten ludzki aspekt jest pomijany albo mocno 

ograniczony, a przecież czytelnicy chcą usłyszeć o tym, że pomogliśmy komuś! Nowa 

aparatura, nowa procedura dla laika okaże się ważna wyłącznie w kontekście informacji jak 

wielu pacjentom pomoże.  

7. Ilustracje (np. zdjęcia) – koniecznie! Są niekiedy najistotniejszą częścią informacji i są 

bardzo oczekiwane przez naszych czytelników. Powinny przedstawiać zdarzenie, 

niekoniecznie szczegóły, ale te zawsze są chętnie oglądane. Zdjęcia nie mogą być drastyczne. 

Gdy zdjęcia przedstawiają osoby, muszą spełniać wymogi ochrony wizerunku (zgoda osób 

sfotografowanych, jeżeli są rozpoznawalne). Jeżeli dysponujecie Państwo jakimś obrazem 

graficznym dobrym do ilustracji – prosimy o niego.   

 

Tylko z Państwa pomocą uczelnia może pełniej zaistnieć w opinii publicznej. Obok krótkich 

komunikatów przeznaczonych na stronę główną czy do portali społecznościowych, 

przewidujemy też bardziej obszerne formy – dłuższe felietony poświęcone zagadnieniu 

naukowemu lub klinicznemu. W nowym kształcie strony głównej uczelni chcemy utworzyć w 

tym celu specjalną kolumnę – do wypełniania jej treścią ciekawą dla gości naszej strony też 

Państwa zaproszę. 

  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski 

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju 

 


