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Newsletter nr 1/2021                                                                                                 Data: 28.04.2021 

 

PROJEKT POKOLEnia 
 

Miło nam poinformować, że udało się zrealizować 
kamień milowy w ramach realizacji projektu 
„Podnoszenie Kompetencji Lekarskich 
(POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna 
opieka nad pacjentem geriatrycznym  
z problemami psychicznymi, reumatologicznymi 
oraz w opiece okołozabiegowej”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: 
POWR.05.04.00-00-0147/18-00. Pod koniec 

lutego br. pod Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej stanęła Mobilna Jednostka Szkoleniowa 
zbudowana na bazie naczepy do ciągnika siodłowego z możliwością powiększania przestrzeni 
roboczej i utworzenia dwóch wielozadaniowych sal ćwiczeniowych o wymiarach 26,7m2 oraz 24,3m2 
i pomieszczeniem kontroli dla prowadzących.  
Jedna z sal jest przystosowana do funkcji sali 
symulacyjnej wysokiej wierności, a po zmianie aranżacji 
– jako sala do szkolenia umiejętności technicznych. 
Druga sala w pierwszym rzędzie służy do szkolenia 
umiejętności technicznych, a po zmianie aranżacji – 
jako sala symulacyjna pośredniej wierności. 

 Rozmowa z liderami projektu 

Pierwsze szkolenia wyjazdowe MJS w modułach reumatologicznym i chirurgicznym planowane są 
na wrzesień br. 

Aktualnie, ze względu na epidemię wirusa SARS-Cov-2, organizujemy szkolenia w module 
psychiatrycznym w formie on-line. 

Dwudniowe szkolenia pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Collegium Medicum, 
doświadczonych lekarzy  oraz psychologów pozwolą na doskonalenie wiedzy, umiejętności 
medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia 
chorób, zaburzeń psychicznych i postępowania z pacjentami w wieku podeszłym.   

https://chmura.cm-uj.krakow.pl/index.php/s/yPR5PH3uWgwJImV
https://dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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Szkolenia są skierowane do lekarzy wszystkich specjalności, rezydentów oraz lekarzy wykonujących 
zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej. 

Możliwość zdobycia 16 punktów edukacyjnych. 

Zapraszamy do udziału w kursach.  

Najbliższe terminy szkoleń on-line: 

 14 - 15 maja 2021 (piątek-sobota) 

 20 - 21 maja 2021 (czwartek-piątek) 

 11 - 12 czerwca 2021 (piątek-sobota) 

 17 – 18 czerwca 2021 (czwartek-piątek) 

Rejestracja online na stronie projektu. 

Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.  

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl  lub kontaktu  
z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej 
Collegium Medicum, ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków, nr tel. 12 34 76 903. 

 

SZKOLENIA  UPRAWNIAJĄCE DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID19 

 
Szkolenia uprawniające do przeprowadzania szczepień przeciwko Covid – 19 dla farmaceutów, 
fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych – moduł praktyczny. 
 
Szkolenia składają się z dwóch części: teoretycznej odbywającej się w formie on-line oraz praktyki  
w warunkach symulowanych. Część teoretyczną realizuje CMKP w formie on-line. Pozytywne 
zaliczenie części teoretycznej warunkuje dopuszczenie do odbycia modułu praktycznego. 
 

1. Moduł teoretyczny realizowany jest przez CMKP w Warszawie na platformie Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zaliczenie modułu teoretycznego odbywa się  
w formie testu. Pozytywny wynik testu warunkuje dopuszczenie do odbycia modułu 
praktycznego. 

2. Moduł praktyczny realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 
Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium 
Medicum. Szkolenie obejmuje naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej 
oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu 
zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia. 

Szkolenia praktyczne w wymiarze 4 godzin dydaktycznych są realizowane w równoległych grupach 
ćwiczeniowych w godzinach: 8.00-11.30; 12.00-15.30; 16.00-19.30 w Krakowie, w obiekcie Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie przy  
ul. Michałowskiego 12, w terminach: 

1) Poniedziałki: 10, 17, 24, 31 maja 2021 roku 

2) Soboty: 8, 15, 22, 29 maja 2021 roku 

3) Niedziele: 9, 16, 23, 30 maja 2021 rok 

Więcej informacji na stronie MCKP UJ => link 
Link do systemu rekrutacji https://kursy.mckp.uj.edu.pl/szczepienia/  

https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/rejestracja/index.php/Kurs/index/modul-mp
https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl
https://med-learning.cmkp.edu.pl/course/index.php?categoryid=2
https://med-learning.cmkp.edu.pl/course/index.php?categoryid=2
https://www.mckp.uj.edu.pl/szkolenia-uprawniajace-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-i-diagnostow-laboratoryjnych-modul-praktyczny/
https://kursy.mckp.uj.edu.pl/szczepienia/
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STUDIA PODYPLOMOWE 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM wraz z Wydziałem Lekarskim UJCM zaprasza do 
skorzystania w roku akademickim 2021/2022 z atrakcyjnej oferty edukacyjnej dotyczącej studiów 
podyplomowych.  

 
Rozpoczęto rekrutację na 16 kierunkach studiów podyplomowych. Serdecznie zachęcamy do 
zapoznania się z naszą ofertą i do udziału w rekrutacji! 
 

1. Antropologia sądowa w praktyce   

2. Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship  

3. Badania kliniczne – metodologia, organizacja i zarządzanie  

4. Biostatystyka – podstawy statystyki w badaniach medycznych  

5. Geriatria i opieka długoterminowa  

6. Koloproktologia praktyczna  

7. Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej  

8. Medycyna bólu  

9. Medycyna ekstremalna i medycyna podróży  

10. Medycyna Górska  

11. Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii  

12. Podstawy psychoterapii  

13. Psychogeriatria z elementami neuropsychologii  

14. Psychoonkologia w praktyce klinicznej  

15. Szczegółowe zagadnienia psychoterapii  

16. Żywienie w zdrowiu i chorobie – dietetyka kliniczna  

 
Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są także na stronie internetowej 
http://www.mckp.uj.edu.pl/ ; tel. 12 341 19 03; 12 341 19 07.  
 

KOMUNIKAT PROREKTORA CM W SPRAWIE WOLONTARIATU STUDENTÓW 

 
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami kadrowymi w szpitalach Małopolski 
prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki zwrócił się z prośbą do wszystkich studentów  
o zgłaszanie się do szpitali w celu podjęcia zadań w charakterze wolontariatu. Link do komunikatu. 
 

KURSY DLA LEKARZY 

 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum zachęca do zapoznania się  
z ofertą kursów dla lekarzy w 2021 r. Link do wykazu kursów.   
 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MEDYKÓW 

 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pracownicy Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Oddziału 
Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oferują wsparcie terapeutyczne dla pracowników 
służby zdrowia zaangażowanych w opiekę nad pacjentami z COVID-19 oraz ich rodzin. Kontakt pod 
linkiem.  
 

https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antropologia-sadowa-w-praktyce/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/badania-kliniczne/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/biostatystyka/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/geriatria-i-opieka-dlugoterminowa/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/koloproktologia-praktyczna/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/kontrola-zakazen-w-jednostkach-opieki-zdrowotnej/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-bolu/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-ekstremalna/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/medycyna-gorska/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/neurologopedia-z-elementami-audiologii-i-foniatrii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/podstawy-psychoterapii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychogeriatria/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/psychoonkologia/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/szczegolowe-problemy-psychoterapii/
https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/zywienie-w-zdrowiu-i-chorobie/
http://www.mckp.uj.edu.pl/
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2696
https://www.mckp.uj.edu.pl/kursy-dla-lekarzy-rok-2021/
https://katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/pomoc-terapeutyczna-dla-sluzby-zdrowia/
https://katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/pomoc-terapeutyczna-dla-sluzby-zdrowia/
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LOGO UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH 

 
Zachęcamy do wykorzystywania opracowanego 
przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 
logo Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących wraz  
z księgą znaku.  Pliki graficzne można pobrać tutaj.  

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 
Zachęcamy pracowników jednostek zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących 
do udziału w wydarzeniach współorganizowanych w najbliższym czasie przez Uniwersytet 
Jagielloński-Collegium Medicum.  
 

o Jubileusz 30-lecia IZP – otwarte webinaria organizowane w ramach obchodów XXX-
lecia istnienia Instytutu Zdrowia Publicznego 
 

o 6th McMaster International Review Course in Internal Medicine 06-08.05.2021 
 

o Kongres ISFRI [ONLINE] 20-22.05.2021 
 

o Konferencja Endokrynologii Ginekologicznej 21-22.05.2021 
 

o Konferencja "Cybernetic Modeling of Biological Systems - MCSB" 28-30.05.2021 
 

o 4. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny 7-9.06.2021 
 

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  
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. 

 
 

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. 
 
 

https://dk.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2020/03/LOGO-USSS.zip
https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/30izp/
https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/30izp/
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/385
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/492
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/477
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/479
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/271
mailto:marek.bauer@uj.edu.pl
https://sdka.cm.uj.edu.pl/pl/ofertypracy/
http://www.dk.cm.uj.edu.pl/siec/
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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 

 

 

mailto:dk@cm-uj.krakow.pl

