
Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna  

i holistyczna opieka nad pacjentem geriat rycznym z problemami 

psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej. 

Kierownik Projektu: prof . dr hab. n. med. Dominika Dudek 
Z-ca Kierownika Projektu: dr n. med. Michał Nowakowski 
 



Cel projektu: 

Wg. prognozy GUS, w 2035 r. udział osób starszych w łącznej liczbie  ludności wyniesie  

23,2% (co czwarty Polak będzie  miał min. 65 lat ).  

Zasadnym jest  zatem organizacja kursów doskonalących dających możliwość zdobycia 

interdyscyplinarnych umieję tności medycznych w zakresie  chorób u seniorów i przede 

wszystkim umieję tności nawiązania właściwych re lacji i komunikacji między lekarzem  

a starszym wiekiem pacjentem.  

 



Trzy moduły: 

Psychiatryczny - prawidłowa komunikacja z pacjentem zwiększa szanse na 
trafność diagnozy oraz zmniejsza lęk i depresję pacjenta w chorobach 
somatycznych.  

 

Reumatologiczny - leczenie osób starszych to dbałość również o ich 

sprawność fizyczną do czego często konieczne jest odpowiednie leczenie 

chorób narządu ruchu.  

 

Chirurgiczny - prawidłowe szkolenie w zakresie zaawansowanych technik 

chirurgicznych pozwala na minimalizację urazu okołooperacyjnego co jest 

jednym z kluczowych aspektów opieki nad pacjentem geriatrycznym. 

 

 



Grupa docelowa: 

1200 lekarzy (w tym 684K, 516M), w tym lekarzy rezydentów i lekarzy 

specjalistów zatrudnionych w placówkach POZ, w podmiotach leczniczych (bez 

względu na formę zatrudnienia) oraz lekarzy wykonujący zawód w ramach 

działalności leczniczej jako praktyki zawodowej na obszarze całego kraju. 

 

Moduł Psychiatryczny - 400 osób  -  15 kursów  

Moduł Reumatologiczny - 400 osób - 15 kursów  

Moduł Chirurgiczny: 400 osób -25 kursów 

 



Punkty edukacyjne: 

16 pkt  edukacyjnych (wymagane 200 na rok, Rozporządzenie  Minist ra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie  standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pie lęgniarstwa i położnictwa; Dz. 

U. z 2016r. poz. 1327) 

 

Uczestnik projektu może być policzony w projekcie tylko jeden raz. 

 



Organizacja szkolenia: 

• Dwudniowe szkolenie . 

• Czas t rwania 9.00 – 16.15 wraz z przerwami cateringowymi. 

• Wybór firmy cateringowej po st ronie  gospodarza szkolenia. Refaktura dla Collegium 

Medicum (ograniczenia cenowe: dwudaniowy lunch 35zł, przerwa kawowa 15zł) 

• Do realizacji części seminaryjnej i warsztatowej Modułu Reumatologicznego i Modułu 

Chirurgicznego konieczne będzie  wynajęcie  jednej sali, zaś do Modułu 

Psychiat rycznego 3 sal w miejscu prowadzenia kursów (koszt  we wniosku o 

dofinansowanie  56,25zl brut to/ godz. dydaktyczna) 

 



Organizacja szkolenia - przykładowy dzień: 
 
9.00 - 9.45 - Seminarium interaktywne nr 1 dla całej grupy 

10.00 - 10.45 - Seminarium interaktywne nr 2 dla całej grupy 

Przerwa kawowa (15 min.) 

Podział na grupy 

GR. A / GR. B / GR. C 

11.00 - 12.30 - warsztat  nr 1, warsztat  nr 2, warsztat  nr 3 

12.30 – 13.00 -lunch 

13.00-14.30 -warsztat  nr 2, warsztat  nr 3, warsztat  nr 1  

14.30-14.45 - przerwa kawowa 

14.45-16.15 - warsztat  nr 3, warsztat  nr 1, warsztat  nr 2  

 



Realizacja projektu: 

• Przeprowadzono dwa kursy w Module  Psychiat rycznym 

• Nagrano ponad 30 filmów inst ruktażowych dotyczących tematów wszystkich t rzech 

modułów 

• Zakupiono symulatory gast ro- i bronchoskopowe. 

• W połowie  listopada ot rzymamy dwa symulatory USG. 

• Został ogłoszony przetarg na dostawę Mobilnej Jednostki Symulacji na bazie  naczepy 

do ciągnika siodłowego (spodziewany termin dostawy czerwiec-lipiec 2020) 



Najbliższe szkolenia w Krakowie: 

22-23 listopada 2019 – Moduł Reumatologiczny 

14-15 grudnia 2019 – Moduł Chirurgiczny 

10-11 stycznia 2020 – Moduł Psychiat ryczny 

18-19 stycznia 2020 – Moduł Chirurgiczny 

14-15 lutego 2020 – Moduł Reumatologiczny 

 

 

 

 



Najbliższe szkolenia wyjazdowe: 

 

25-26 stycznia 2020 – Moduł Psychiat ryczny 

21-22 lutego 2020 – Moduł Psychiat ryczny 

20-21 marca 2020 – Moduł Psychiat ryczny 

 



ht tps://pokolenia.cm-uj.krakow.pl 

Kontakt  z biurem projektu  

Biuro projektu                                                                                           pokolenia@cm-uj.krakow.pl 

Kierownik Projektu: prof . dr hab. n. med. Dominika Dudek       dominika.dudek@uj.edu.pl 

Z-ca Kierownika Projektu: dr n. med. Michał Nowakowski          m.nowakowski@uj.edu.pl 

Koordynator administ racyjny: inż. Piot r Jarocki                              piot r.jarocki@uj.edu.pl 

 

tel. kom. 501 843 584 (koordynator administ racyjny) 

te l. 12 619 97 09 
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Projekt  „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna 

i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, 

reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej"  

Współf inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalif ikacje kadr medycznych, umowa nr POWR.05.04.00-00-

0147/18-00 zawarta w dniu 24.09.2018 r. 

 

 

Realizowany  w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. 
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