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Newsletter nr 1/2019                                                                                                     Data: 28.02.2019 

 

PROJEKT POKOLEnia 

 
• Serdecznie zapraszamy Szpitale zrzeszone w Sieci do udziału w projekcie POKOLEnia -

Podnoszenie Kompetencji Lekarskich - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem 
geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece 
okołozabiegowej. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Projekt będzie polegał na bezpłatnym szkoleniu lekarzy w dwóch trybach stacjonarnym  
i wyjazdowym. 
 
W modelu tradycyjnym lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych  
w Krakowie, w oparciu o infrastrukturę i sprzęt dostępny w Uniwersytecie Jagiellońskim-
Collegium Medicum. 
 

W modelu wyjazdowym, realizowanym bliżej 
miejsca zamieszkania osób szkolonych, planujemy 
prowadzić szkolenia z wykorzystaniem Mobilnego 
Centrum Szkoleniowego (MCS). Mobilne Centrum 
Szkoleniowe zostanie urządzone w naczepie TIR-a 
o długości 14 metrów, która po zaparkowaniu  
i rozłożeniu będzie miała szerokość nawet  
5,5 metra. Zostanie w niej odtworzony fragment 
szpitala. Będzie tam pomieszczenie do nauki 
umiejętności technicznych takich jak m.in 

wykorzystanie ultrasonografów czy endoskopów. Sprzęt będzie też można wynieść  
i przeszkolić zespół medyczny - lekarzy i pielęgniarki – w szpitalu w warunkach niemal 
identycznych jak te, w jakich pracują na co dzień. 

 
Twórcom programu zależało na tym, by lekarze - zamiast wykładów i prezentacji, jak dzieje 
się to na licznych konferencjach i szkoleniach - mogli wziąć udział w szkoleniu praktycznym, 
podczas którego sięgną po prawdziwy sprzęt, będą mogli przećwiczyć umiejętności na 
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symulatorach i uczyć się komunikacji z pacjentem w rozmowie ze specjalnie wyszkolonymi 
aktorami odgrywającymi role pacjentów. 
 
W trakcie naszych szkoleń zostanie położony nacisk na zajęcia praktyczne  
z wykorzystaniem symulacji medycznej (75% czasu szkolenia).  
 
Oferta szkoleniowa zostanie skierowana do lekarzy z terenu całego kraju, a w szczególności 
do lekarzy z regionów o utrudnionym dostępie do szkoleń. Przeszkolonych zostanie 1200 
lekarzy. Zostanie to zrealizowane poprzez zorganizowanie 55 edycji kursów.  
 
Za ukończenie kursu lekarz otrzyma 16 punktów edukacyjnych.  
 
Przed każdą edycją kursu, jego program będzie dopasowywany, w ramach możliwych  
i dostępnych opcji modułów, do zainteresowania i potrzeb jednostki medycznej, która 
wyrazi chęć przyjazdu Mobilnego Centrum Szkoleniowego. 
 
Interdyscyplinarny zespół naukowy projektu POKOLEnia:  

o prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek – moduł psychiatryczny 
o prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Korkosz – moduł reumatologiczny 
o prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – moduł chirurgiczny 
o prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – moduł chirurgiczny 
o dr n. med Michał Nowakowski – moduł chirurgiczny 
o prof. dr n. med. Jan Dobrogowski (konsultacje - medycyna bólu) 
o prof. dr. n. med. Barbara Gryglewska (konsultacje) 
o dr n. med. Karolina Piotrowicz (konsultacje - geriatria) 
o dr n. med. Jarosław Woroń (konsultacje - farmakologia kliniczna) 

 
Spotkanie organizacyjne z przedstawicielami podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej 
Sieci Szpitali Szkolących, które są zainteresowane udziałem w Projekcie POKOLEnia odbędzie 
się w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Krakowie. Zaproszenia zawierające dokładnie informacje  
o spotkaniu zostaną przesłane na adresy poszczególnych Dyrekcji w najbliższym czasie.  

 

OBLICZA KARIERY UJ CM 2019 

 
• Zapraszamy Szpitale zrzeszone w Sieci do rozpoczęcia współpracy w ramach wydarzenia 

Oblicza Kariery UJ CM 2019. 
 
Wydarzenie odbędzie się w dniach od 27 do 31 maja 2019 r. (poniedziałek – piątek) i jest 
przeznaczone dla wszystkich studentów, doktorantów oraz absolwentów UJ CM. Jak co roku 
celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery UJ CM jest przybliżenie uczestnikom 
idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych 
możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia 
podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, farmaceutycznych, ochrony zdrowia 
do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy. 
 
Szpitale zainteresowane udziałem w programie wydarzenia poprzez przygotowanie 
prezentacji / spotkania informacyjnego prezentującego działalność placówki oraz możliwości 
rozwoju zawodowego przyszłych absolwentów UJ CM - proszone są o kontakt z Panem 
Markiem Bauerem w celu uzgodnienia szczegółów współpracy poprzez adres e-mail: 
marek.bauer@uj.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 422 42 48.  
 

mailto:marek.bauer@uj.edu.pl
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REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – semestr letni 2018/2019 

 
• Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie 

informuje o rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w semestrze letnim roku 
akademickiego 2018/2019: 
 
1. Koloproktologia – jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające 
problematykę koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. Celem studiów 
jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. Studia kształcą 
umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych 
poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie 
leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych 
wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.  
Link do rekrutacji.  
Link do ulotki. 
 

 
 
2. Psychogeriatria z elementami neuropsychologii - studia podyplomowe , których 
głównym celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej 
wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i rehabilitacji 
zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec 
chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin. Tematyka kierunku adresowana jest do lekarzy i 
psychologów pracujących z osobami starszymi.  
Link do rekrutacji. 
Link do ulotki. 
 

 
 
3. Nowe studia podyplomowe ANTYBIOTYKI I ZARZĄDZANIE LEKIEM 
PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM - ANTIBIOTIC STEWARDSHIP kształcące specjalistów  
w zakresie nadzoru nad efektywnym stosowaniem leków drobnoustrojowych oraz 
lekoopornością, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w profilaktyce oraz w leczeniu 
zakażeń o różnej etiologii bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń.  
Link do rekrutacji.  
Link do ulotki.  
 

 
 
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych są dostępne na stronie 
internetowej Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 
http://www.mckp.uj.edu.pl/ oraz na załączonych ulotkach. Liczba miejsc na studiach jest 

http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/rekrutacja/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Studia-podyplomowe-Koloprokologia.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/rekrutacja/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Studia-podyplomowe-Psychogeriatria.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Studia-podyplomowe-Antybiotyki.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/informacja-o-studiach/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/informacja-o-studiach/
http://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/
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ograniczona. Studia rozpoczynają się w marcu 2019 roku. 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 12 433 27 66, 12 433 27 67. 
 

KURSY SPECJALIZACYJNE 2019 

 
• Kursy umożliwiające realizację programów specjalizacji w poszczególnych dyscyplinach 

medycyny. Rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne w  Polsce  prowadzi centralnie 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przez stronę 
www.cmkp.edu.pl. 
 
Wykaz kursów specjalizacyjnych organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia 
Podyplomowego UJ, zaplanowanych do realizacji w marcu i kwietniu 2019 roku można 
pobrać tutaj lub przejrzeć pod adresem.  

 
 

KURSY DOSKONALĄCE 2019 

 
• Kursy mają na celu pogłębienie wiedzy z danej dziedziny medycyny. Realizowane są przez 

wybitnych specjalistów-praktyków, uwzględniają najnowsze osiągnięcia i trendy w danej 
dziedzinie medycyny. Adresowane są nie tylko do lekarzy specjalistów danej dziedziny, ale 
również do lekarzy i specjalistów innych dziedzin zainteresowanych tematem. Kładą duży 
nacisk na aspekt praktyczny. Więcej informacji oraz wykaz kursów planowanych do realizacji 
przez MCKP UJ w 2019 roku można znaleźć tutaj. 

 
Zapraszamy do rejestrowania się na kursy doskonalące, których termin rekrutacji niedługo się 
zakończy: 
 

1. Ortopedia i traumatologia dziecięca - podstawowe zagadnienia – strona – plakat.  
 

2. Jak rozmawiać z przeciwnikami szczepień? Praktyczne zasady komunikacji 
argumentów medycznych – strona – plakat. 
 

3. Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ – strona – plakat. 
 

STRONA INTERNETOWA UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 
• Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących, na 

której znajdują się: 
o informacje na temat utworzenia Sieci; 
o dane teleadresowe podmiotów tworzących Sieć; 
o informacje na temat procedur postępowania podczas współpracy w ramach Sieci; 
o dane osób do kontaktu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium 

Medicum. 
 

OFERTY PRACY DLA ABSOLWENTÓW UJ CM 

 
• Zapraszamy do składania ofert pracy dla naszych absolwentów za pośrednictwem strony 

internetowej UJ CM. Za publikację ogłoszeń odpowiedzialni są pracownicy Sekcji  
ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Oferty należy kierować bezpośrednio na adres  

http://www.cmkp.edu.pl/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Oferta-MCKPUJ-kursy-III-IV-2019.pdf
http://www.mckp.uj.edu.pl/kursy/
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/index.php/kursy/lista
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/kursy/szczegoly/2607
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Kurs-doskonal%C4%85cy-Ortopedia_2018.pdf
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/kursy/szczegoly/2645
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Kurs-doskonal%C4%85cy-Jak-rozmawia%C4%87-z-przeciwnikami-szczepie%C5%84.pdf
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/kursy/szczegoly/2644
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2019/02/Kurs-doskonal%C4%85cy-POZ.pdf
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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e-mail: marek.bauer@uj.edu.pl w formie pliku tekstowego lub bezpośrednio w treści 
wiadomości. Ogłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje o szpitalu, stanowisku 
pracy, zakresie obowiązków, ofercie zatrudnienia, wymaganiach od kandydatów oraz formie 
składania dokumentów aplikacyjnych. Wszystkie oferty umieszczane są bezpłatnie na stronie 
internetowej SDKA CM. 

 

KOLEJNE NUMERY NEWSLETTERA 

 
• Następny numer Newslettera Sieci zostanie przesłany w czerwcu 2019 r. Zawarte w nim będą 

informacje na temat:  
o wakacyjnych praktyk studenckich; 
o nieobowiązkowych praktyk studenckich; 
o aktualnej oferty szkoleń i kursów dla pracowników Szpitali zrzeszonych w Sieci; 
o współpracy w ramach Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.  

 
Kolejne numery będą ukazywały się co kwartał. Zawarte w nich będą aktualne informacje 
oraz oferty współpracy w ramach Sieci. 

 
 

Dział Kliniczny  
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum 

ul. Św. Anny 12,  31-008 Kraków 
e-mail: dk@cm-uj.krakow.pl 

tel.: 12 431 26 59 
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