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Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum realizuje projekt

„Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i 

holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, 

reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” 

współfinansowany 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.



W ramach tego działania przy Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum 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 instruktorów. Jedna z sal jest przystosowana do funkcji sali symulacyjnej 

wysokiej wierności, a po zmianie aranżacji – jako sala do szkolenia umiejętności technicznych









Dzięki Mobilnej Jednostce Szkoleniowej można prowadzić szkolenia z zakresu reumatologii lub chirurgii

małoinwazyjnej w dowolnym miejscu w Polsce.

Szkolenia są zaplanowane w trybie hybrydowym. Część teoretyczna będzie prowadzona w postaci wykładów online.

Natomiast warsztaty praktyczne odbędą się „na żywo” w MJS w miejscu gdzie Państwo sobie zażyczą. Konstrukcja

warsztatów składa się z dwóch zajęć obejmujących doskonalenie umiejętności technicznych (np. endoskopia i USG)

oraz z warsztatu z komunikacji klinicznej z udziałem pacjenta symulowanego tj. aktora odgrywającego rolę wg.

zaplanowanego scenariusza klinicznego.



Na stronie https:\\pokolenia.cm-uj.krakow.pl znajduje się opis

poszczególnych warsztatów z wyszczególnieniem jakie umiejętności

nabędzie uczestnik projektu. Mogą Państwo dobrać poszczególne

składowe całego kursu w sposób najbardziej odpowiedni dla wymogów

demograficznych Państwa regionu.



Do dyspozycji będzie wykwalifikowana kadra dydaktyczna Collegium Medicum

o najwyższych kompetencjach, nowoczesne trenażery do laparoskopii, USG,

endoskopii, wstrzyknięć do stawowych oraz symulatory wysokiej wierności

pacjenta dorosłego.



Bezpłatne szkolenia są skierowane do lekarzy wszystkich specjalności,

rezydentów oraz lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej

jako praktyki zawodowej. Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania

zawodu lekarza.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma 16 punktów edukacyjnych.

Rejestracja online na stronie projektu lub po przesłaniu zbiorczej listy uczestnicy

zostaną zarejestrowani przez Biuro Projektu.



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

https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl/
mailto:pokolenia@cm-uj.krakow.pl

