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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Antropologia sądowa w praktyce

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie metod badań antropologicznych wykorzystywanych przy
identyfikacji szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia śledztwa, zarówno dotyczącego zbrodni wojennych, jak też przypadków współczesnej
przestępczości oraz ofiar katastrof. Grono wybitnych specjalistów z danych dziedzin przedstawi współczesne, interdyscyplinarne metody badawcze
pozwalające na kompleksową analizę miejsca zdarzenia.
Oferta programowa obejmuje szerokie spektrum zajęć dotyczących zagadnień budowy anatomicznej ciała ludzkiego z uwzględnieniem zmienności
wewnątrz i międzypopulacyjnej, przyżyciowych zmian patologicznych oraz śladów pozwalających na ustalenie przyczyny zgonu. Planowane zajęcia
umożliwią ponadto opanowanie standardowych technik poszukiwawczych, eksploracyjnych i identyfikacyjnych szczątków ludzkich.
Program studiów będzie realizowany w dwóch blokach tematycznych:
1.
medycznym obejmującym zagadnienia z zakresu anatomii topograficznej, antropologii sądowej i medycyny sądowej z elementami traumatologii,
2.
metodologicznym obejmującym zagadnienia z zakresu metodyki poszukiwawczych badań archeologicznych, elementów kryminalistyki,
entomologii sądowej i archeozoologii
Są to aktualnie pierwsze studia podyplomowe w Polsce uwzględniające tak szeroką problematykę badawczą z zakresu antropologii i medycyny sądowej,
która zostanie przedstawiona przez specjalistów-praktyków.
Szerokie spektrum planowanych w trakcie studiów zajęć praktycznych odbywających się w specjalistycznych pracowniach stanowi ich innowacyjność.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (układ narządów ruchu, układ krążenia, układ
W1 oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układ płciowy, układ nerwowy, narządy zmysłów i gruczoły
dokrewne)
W2 Zna metody identyfikacji szczątków ludzkich.
W3 Zna metody analizy szczątków poddanych kremacji
W4

Zna podstawy rysopisu człowieka

Ma ogólną orientację na temat metod identyfikacji osób na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów
W5
wizyjnych
W6 Zna podstawowe wzory daktyloskopijne
W7 Zna najczęściej występujące cechy szczególne linii papilarnych (minucje)
W8

Zna podstawy identyfikacji odwzorowań linii papilarnych

W9 Zna podstawy medycyny sądowej, zasady prowadzenia badań pośmiertnych
W10 Zna podstawy traumatologii sądowej, w szczególności skutki działania broni palnej
W11 Zna podstawy toksykologii sądowej, hemogenetyki sądowej i sądowo-lekarskich badań obrazowych
W12 Zna metody prowadzenia badań archeologicznych
W13

Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji oraz nazewnictwa elementów umundurowania,
wyposażenia oraz uzbrojenia żołnierskiego z czasów I i II Wojny Światowej

W14 Zna zasady umożliwiające rozróżnianie kości ludzkich i zwierzęcych
W15 Zna zasady umożliwiające rozróżnianie kości należących do poszczególnych partii szkieletu zwierzęcego
W16 Zna metody określania czasu zgonu w oparciu o dowody entomologiczne
W17 Wie, czym są oględziny miejsca zdarzenia
W18 Zna ogólny zakres zmienności budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym

odniesienie do efektów z PRK
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W19 Zna ograniczenia przyjętych metod identyfikacji szczątków ludzkich.
W20 Zna zasady ustalania rysopisu człowieka

P6S_WK

W21 Zna zasady analiz daktyloskopijnych

P6S_WK

W22 Rozpoznaje zażyciowość obrażeń na świeżych zwłokach i zażyciowości obrażeń na materiale kostnym
W23 Potrafi zaplanować metodykę pomiarów geofizycznych
W24 Zna podstawowe techniki geodezyjne umożliwiające dokumentacje odkrywanych materiałów
W25 Zna sposób postępowania z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi
W26 Zna sposoby konserwacji pozyskanych artefaktów zabytkowych.
W27 Zna zastosowanie mikroskopii skaningowej w traseologii.
W28 Zna rodzaje czynników biotycznych i abiotycznych oddziałujących na kość
W29 Zna zasady rozpoznawania śladów kryminalistycznych

LP

P6S_WK

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1

Potrafi dokonać identyfikacji ludzkich szczątków.

U2

Potrafi sklasyfikować ogólne elementy budowy zewnętrznej twarzy

U3 Podejmuje próby identyfikacji prostych, czytelnych odwzorowań linii papilarnych
Potrafi rozpoznać rodzaj urazu, który spowodował obrażenia na kościach i użyte narzędzie, którym
U4
dokonano urazu
U5 Potrafi zidentyfikować urazy twarzoczaszki i mózgoczaszki
Potrafi rozpoznać obrażenia postrzałowe, określać kierunek lotu pocisku, kolejność i liczbę doznanych
U6
postrzałów
U7

Umie interpretować otrzymane wyniki badań toksykologicznych, hemogenetycznych i obrazowych

U8

Potrafi zaplanować badania archeologiczne zgodnie z przyjęta metodyką.

Potrafi wykonać pomiary geofizyczne w terenie i przetworzyć wyniki pomiarów oraz zinterpretować ich
U9
wyniki
U10 Potrafi zlokalizować miejsce zdarzenia/stanowisko i stworzyć dla niego bazę
U11 Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie militariów
Potrafi zidentyfikować i nazwać podstawowe przedmioty umundurowania, wyposażenia, lub uzbrojenia
U12
oraz wskazać jego przeznaczenie oraz kraj pochodzenia.
U13 Potrafi prawidłowo zabezpieczyć artefakty przed zniszczeniem
U14 Potrafi rozróżnić kości ludzkie i zwierzęce
Potrafi rozpoznać, opisać oraz zinterpretować ślady widoczne na szczątkach kostnych takie jak; cięcia,
U15
rąbania, uderzenia, ślady wietrzenia, działania korzeni roślinnych
U16 Potrafi określać czas zgonu w oparciu o dowody entomologiczne
U17 Potrafi ujawniać i zabezpieczać ślady kryminalistyczne
U18 Potrafi formułować wersje śledcze
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odniesienie do efektów z PRK
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Zna zakres i ograniczenia możliwości przekazywania informacji o prowadzonych badaniach nad szczątkami
U19
ludzkimi

P6S_UK

Potrafi zorganizować pracę specjalistycznego zespołu zajmującego się badaniami szczątków ludzkich z
U20
grobów pojedynczych, zbiorowych i miejsc katastrof.

P6S_UO

Potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów: archeolog/antropolog sądowy/medyk
U21
sądowy/entomolog sadowy/prawnik

P6S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
zawodowego

K2

Ma świadomość istotności podejmowanych działań związanych z badaniami szczątków ludzkich

K3

Ma świadomość konieczności współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
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Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym –
antibiotic stewardship

Ogólny opis studiów podyplomowych
Opis studiów podyplomowych nie powinien zawierać odniesień do danego roku akademickiego. Część I formularza stanowiąca program studiów podyplomowych zostanie
załączona do uchwały Senatu UJ ustalającej ten program. Wszelkie informacje właściwe tylko dla danego roku akademickiego powodować będą konieczność zmiany
uchwały Senatu UJ w kolejnym roku akademickim.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie:
efektywnego leczenia zakażeń i zarażeń w różnych grupach pacjentów, przygotowania lekospisów (receptariuszy) antybiotykowych w jednostkach,
interpretacja własnych danych jednostki dotyczących konsumpcji antybiotyków oraz lekooporności, wdrożenia zasad nadzoru mikrobiologicznego w
połączeniu z racjonalnym stosowaniem antybiotyków w różnych dziedzinach medycyny.
Celem pośrednim jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w obszarze zdrowia publicznego ze
szczególnym uwzględnieniem problemu lekooporności i nadzoru nad lekoopornością w jednostkach opieki zdrowotnej.
Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: diagnostyki mikrobiologicznej, stosowania antybiotyków w profilaktyce i leczeniu, farmakoterapii,
epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego.
Szczególny nacisk położono na kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie m.in.: oznaczenia i kontroli lekooporności, przygotowania i interpretacji
antybiogramu w różnych grupach pacjentów, opisu farmakokinetyki i farmakodynamiki, profilaktyki po/ ekspozycyjnej.
Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków, metod i narzędzi służących do analizy stanu mikrobiologicznego różnych
typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych
typach szpitali i grupach pacjentów, stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię, realizowania bieżącego nadzoru
oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i
leczenia zakażeń, metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce
poekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna
nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.
Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie
markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.
Są to aktualnie jedyne studia podyplomowe w Polsce kształcące specjalistów w zakresie nadzoru nad efektywnym leczeniem drobnoustrojowym oraz
lekoopornością, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń.
Studia powstały dzięki współpracy dwóch uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
co umożliwia korzystanie przez słuchaczy z potencjału naukowego dwóch wiodących uczelni medycznych w Polsce.
Innowacyjność studiów przejawia się w ich praktycznym aspekcie tj. kształceniu umiejętności monitorowania, rozpoznawania i postępowania w
przypadku identyfikacji przypadków zakażeń/zarażeń/ekspozycji i epidemii. Rekomendacje kształcenia w tym kierunku pochodzą z European Centre for
Disease Prevention and Control ECDC.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

W1

Zna krajowe i międzynarodowe rekomenda-cje w zakresie diagnozowania i nadzoru nad zakażeniami oraz
monitorowania lekooporności.

P7S_WG

W2

Zna zasady efektywnego nadzoru mikrobiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności na
potrzeby reali-zacji nowoczesnej kontroli leko-oporności w jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_WG

W3 Posiada wiedzę w zakre-sie diagnostyki i leczenia zaka-żeń w jednostkach opieki zdro-wotnej.

P7S_WG

W4 Zna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej wy-korzystywane w diagnostyce lekooporności.

P7S_WG

Zna zasady profilaktyki antybiotykowej dla grup pacjen-tów szczególnie narażonych na zakażenia w
jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_WK

W5

W6 Zna zasady funkcjono-wania zespołu ds. antybiotyko-terapii jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_WK

W7 Zna zasady farmakoki-netyki i dynamiki dla grup anty-biotyków.

P7S_WK

W8 Zna zasady monitoro-wania, rozpoznawania sytuacji epidemiologicznej w jednost-kach opieki zdrowotnej.

P7S_WK

W9 Zna zasady stosowania leków przeciwdrobnoustrojo-wych w leczeniu i profilaktyce.

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

U1

Potrafi posługiwać się metodami analizy mikrobiolo-gicznej oraz epidemiologicznej.

P7S_UW

U2

Potrafi przygotować oraz interpretować wyniki antybio-gramów różnych grup pacjen-tów.

P7S_UW

U3

Potrafi zinterpretować antybiogram do postępowania terapeutycznego.

P7S_UW

U4

Potrafi dobrać metody z zakresu diagnostyki mikrobiolo-gicznej i analitycznej.

P7S_UW

U5

Potrafi przeprowadzić analizę badania nad konsump-cją antybiotyków.

P7S_UW

U6

Potrafi zastosować pro-cedury z zakresu kontroli lekoo-porności w jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_UW

U7

Potrafi zorganizować pracę zespołu ds. antybiotykote-rapii w jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_UO

U8

Potrafi ocenić koniecz-ność aktualizacji lekospisu anty-biotykowego dla różnych typów oddziałów
szpitalnych / grup pacjentów.

P7S_UO

U9

Potrafi zastosować współczynniki epidemiologiczne do przeprowadzenia analizy w zakresie epidemiologii
lekoo-porności drobnoustrojowej.

P7S_UU

U10

Potrafi pracować w in-terdyscyplinarnym zespole spe-cjalistów farmakolog / mikro-biolog / lekarze
różnych spe-cjalności / diagnosta laborato-ryjny.

P7S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
zawodowego i rozwoju osobistego.

P7S_KK

K2

Ma świadomość ważności podejmowanych działań w zakresie diagnozowania i nadzoru nad lekoopornością
w jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_KO

K3 Ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami w jednostkach opieki zdrowotnej.

P7S_KR
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Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie słuchacza z zagadnieniami z zakresu badań klinicznych prowadzonych w Polsce i na
świecie. W trakcie studiów przedstawione zostaną krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące inicjowania i prowadzenia projektów o
charakterze badań klinicznych. W ramach wiedzy teoretycznej przekazane zostaną między innymi podstawowe zagadnienia z zakresu historii medycyny,
badań naukowych i badań klinicznych, powodów, dla których badania kliniczne prowadzi się jako procesy kontrolowane i nadzorowane. Omówione
zostaną najważniejsze akty prawne, wytyczne krajowe i międzynarodowe w zakresie prowadzenia, zarządzania oraz nadzorowania badaniami
klinicznymi, jak również zostaną wskazane możliwe perspektywy rozwoju branży farmaceutycznej. Słuchacz pozna globalne rynki rozwoju badań
klinicznych, korzyści z ich prowadzenia, a także bariery administracyjne, prawne i finansowe rozwoju branży.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Ma wiedzę z zakresu historii badań klinicznych w Polsce i na świecie.
W2 Zna przełomowe wydarzenia z historii badań, zmieniające podejście do tematu eksperymentów medycznych.
W3 Ma wiedzę w zakresie najważniejszych kierunków rozwoju badań klinicznych.
W4 Ma wiedzę w zakresie istniejących różnic pomiędzy rodzajami i fazami badań klinicznych.
W5 Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania branży farmaceutycznej na rynku krajowym i zagranicznym.
W6 Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania firm realizujących badania kliniczne na zlecenie (CRO).
W7 Ma wiedzę w zakresie różnic pomiędzy badaniem klinicznym wyrobu medycznego i produktu leczniczego.
W8 Zna i rozumie specyfikę niekomercyjnych badań klinicznych.
W9

Zna poszczególne etapy powstawania leku, począwszy od opracowania cząsteczki aż do wprowadzenia leku
na rynek.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu farmakologii i farmacji, niezbędną do prowadzenia badania
klinicznego z punktu widzenia monitora badania.
Zna i rozumie potrzebę stosowania EBM w badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań
W11
klinicznych.
W10

W12 Zna rolę apteki szpitalnej w prowadzeniu badania klinicznego.
W13 Zna rolę laboratorium centralnego w prowadzeniu badania klinicznego.
Zna i rozumie obowiązujące przepisy prawne związane z rejestracją badania oraz uzyskaniem zgody
W14
odnośnych władz oraz Komisji Bioetycznej.
W15 Posiada podstawową wiedzę w zakresie statystyki biomedycznej w badaniach klinicznych.
Zna i rozumie regulacje krajowe i międzynarodowe związane z prowadzeniem badania klinicznego oraz
W16
eksperymentu medycznego.
W17 Zna różne typy umów stosowanych pomiędzy podmiotami realizującymi badania kliniczne.
Zna obowiązujące i planowane rozwiązania legislacyjne w zakresie zawierania obowiązkowego
W18
ubezpieczenia OC badacza i sponsora.
Zna prawa i obowiązki spoczywające na ośrodku badawczym realizującym badanie kliniczne oraz
W19
eksperyment medyczny.
W20 Zna prawa i obowiązki spoczywające na uczestniku badania klinicznego oraz eksperymentu medycznego.
W21

Zna zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i danych wrażliwych w badaniu klinicznym oraz
eksperymencie medycznym.

W22 Zna i rozumie rolę inspekcji i audytów w utrzymaniu jakości prowadzonego badania klinicznego.
W23 Zna niezbędne elementy kompletnego protokołu badania klinicznego.
W24 Zna zasady tworzenia formularza informacji dla pacjenta i formularza świadomej zgody.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG, P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG, P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

W25 Zna zasady tworzenia oraz typy kart obserwacji klinicznej w badaniu klinicznym.
W26 Zna wszystkie najważniejsze dokumenty i formularze niezbędne do przeprowadzenia badania klinicznego.
W27 Zna różne rodzaje wizyt monitorujących prowadzonych w czasie realizowania badania klinicznego.
W28

Ma wiedzę w zakresie podstaw komunikacji perswazyjnej w relacjach pomiędzy podmiotami prowadzącymi
badanie kliniczne.

W29 Zna rodzaje znalezisk pokontrolnych.

P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK

W30 Zna różnice pomiędzy oszustwami, fałszerstwami oraz niską jakością w badaniu klinicznym.
W31 Zna najczęściej spotykane typy oszustw i fałszerstw w badaniach klinicznych.
W32 Zna wytyczne Deklaracji Helsińskiej w zakresie eksperymentów medycznych.
W33 Zna i rozumie zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.
Zna i rozumie zasady związane z potrzebą prawidłowego przeprowadzenia procesu świadomej zgody na
W34
udział pacjenta w badaniu klinicznym.
W35 Ma wiedzę w zakresie składu i roli Komisji Bioetycznej.

P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG

W36 Zna pojęcia AE, SAE, SUSAR w badaniu klinicznym wraz ze wskazaniem pomiędzy nimi różnic.
P7S_WG
Zna obowiązujące procedury związane z monitorowaniem i raportowaniem działań niepożądanych w
W37
badaniu klinicznym.
W38 Zna strategie rekrutacyjne stosowane w badaniach klinicznych.
W39 Zna i rozumie cel tworzenia standardowych procedur postępowania (SOP) w badaniach klinicznych.
W40
W41
W42
W43
W44

K_W40Posiada wiedzę w zakresie możliwości pozyskiwania środków, niezbędnych do finansowania badań
klinicznych, ze źródeł krajowych i międzynarodowych.
Zna i rozumie rolę oceny farmakoekonomicznej oraz oceny technologii medycznej w procesach powstawania
nowych leków.
Zna metody stosowane w farmakogenetyce w kontekście badań klinicznych.
Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych wyrobu medycznego w
kardiologii inwazyjnej.
Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
kardiologii.

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
W45
reumatologii.

P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
onkologii.

P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
W47
chorobach rzadkich.

P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
W48
oparciu o populację pediatryczną.

P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
W49
chorobach płuc.

P7S_WG

Ma wiedzę w zakresie trendów oraz specyfiki prowadzenia badań klinicznych produktu leczniczego w
transplantologii.

P7S_WG

W46

W50

LP

U1

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Potrafi wskazać podstawowe ustawodawstwo w dziedzinie badań klinicznych oraz eksperymentów
medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem badań z wykorzystaniem komórek macierzystych).

Prawidłowo klasyfikuje badania kliniczne ze względu na fazy, rodzaj oraz ich komercyjny lub
U2
niekomercyjny charakter.
U3 Potrafi zastosować specyficzne słownictwo oraz skróty stosowane w badaniach klinicznych.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

Ocenia i analizuje prawidłowość zapisów umowy trójstronnej pomiędzy podmiotami realizującymi badania
U4
kliniczne oraz eksperymenty medyczne.

P7S_UW, P7S_UK

Ocenia i analizuje prawidłowość zapisów polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
U5
badacza i sponsora.

P7S_UW, P7S_UK

U6 Stosuje przepisy związane z ochroną danych osobowych i danych wrażliwych.
U7 Współpracuje przy ocenie i weryfikacji poprawności protokołu badania klinicznego.

P7S_UW
P7S_UK

U8 Ocenia i weryfikuje poprawność informacji dla pacjenta i formularza świadomej zgody na udział w badaniu.
U9 Współpracuje przy planowaniu wizyty kwalifikującej ośrodek do prowadzenia badania.
U10

Określa zasady planowania i organizacji badania klinicznego oraz zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z
zakresu tworzenia studium wykonalności dla badania.

P7S_UW, P7S_UK
P7S_UO
P7S_UO
P7S_UO

U11 Potrafi zorganizować wizytę inicjującą, monitorującą i zamykającą badanie w ośrodku.
U12 Prawidłowo interpretuje, weryfikuje i ocenia znaleziska pokontrolne i audytowe.

P7S_UW

U13 Tworzy raport oraz follow up letter z wizyty monitorującej badanie w ośrodku.

P7S_UW

Wdraża odpowiednie działania zaradcze w sytuacji stwierdzenia oszustwa, fałszerstwa i niskiej jakości w
U14
badaniu klinicznym.

P7S_UW

U15 Stosuje w codziennej pracy wytyczne Deklaracji Helsińskiej oraz zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.
U16 Weryfikuje prawidłowość odebrania świadomej zgody przez badacza od uczestnika badania klinicznego.

P7S_UW
P7S_UW, P7S_UO

Prawidłowo koordynuje procesy związane z monitorowaniem i raportowaniem działań niepożądanych w
U17
badaniu klinicznym.

P7S_UO

U18 Prawidłowo planuje sposoby i tempo rekrutacji pacjentów do badania klinicznego.

P7S_UO

U19 Potrafi zarządzać zespołem interdyscyplinarnym realizującym projekt badania. Klinicznego.
U20 Skutecznie poszukuje źródeł finansowania badań ze środków krajowych i zagranicznych.
U21 Wywiązuje się ze spoczywających na nim obowiązków związanych z prowadzeniem badania klinicznego.

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

Przestrzega przepisów prawnych i zasad etycznych w zakresie związanym z prowadzeniem badań
K1 klinicznych oraz eksperymentów medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów
medycznych i badań klinicznych z wykorzystaniem komórek macierzystych).
Ma świadomość potrzeby ochrony praw pacjenta/uczestnika badania klinicznego oraz eksperymentu
K2
medycznego (zwłaszcza w odniesieniu do grup szczególnie narażonych).
Docenia i wykazuje gotowość do współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym oraz wykazuje
K3
gotowość do dzielenia się posiadaną wiedzą.
K4 Wykazuje gotowość do rozwiązywania sytuacji kryzysowych w trakcie realizacji projektu.
K5 Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji w zespole.
K6 Nawiązuje relacje profesjonalne ze wszystkimi uczestnikami.
K7 Wykazuje potrzebę i dostrzega korzyści z ciągłego dokształcania się.
K8 Docenia znaczenie badań klinicznych w praktyce lekarskiej i poszerzaniu wiedzy medycznej.
K9

Ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo prowadzonego badania klinicznego oraz
eksperymentu medycznego.

Docenia sprawną współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesach związanych z
K10
realizacją badania klinicznego.

P7S_UO
P7S_UW
P7S_UW, P7S_UO

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KR
P7S_KO
P7S_KK, P7S_KR
P7S_KO
P7S_KK
P7S_KK
P7S_KK, P7S_KR
P7S_KO
P7S_KO

P7S_KO

Ma świadomość, że odebranie od pacjenta świadomej zgody na udział w badaniu jest procesem
K11
wymagającym szczególnej staranności.

P7S_KK

Docenia znaczenie badań klinicznych przy poszukiwaniu nowych leków (ze szczególnym uwzględnieniem
K12
chorób rzadkich).

P7S_KO

Wyraża gotowość analizy planowanych rozwiązań legislacyjnych służących podniesieniu jakości
K13
prowadzonych badań klinicznych.
Ma świadomość potrzeby zachowania transparentność wszystkich podejmowanych działań w trakcie
K14
realizacji badania klinicznego oraz eksperymentu medycznego.
K15 Docenia nowe trendy w zarządzaniu badaniami jako projektami.

P7S_KR
P7S_KO
P7S_KK

Załącznik nr 4 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Ogólny opis studiów podyplomowych
Opis studiów podyplomowych nie powinien zawierać odniesień do danego roku akademickiego. Część I formularza stanowiąca program studiów podyplomowych zostanie
załączona do uchwały Senatu UJ ustalającej ten program. Wszelkie informacje właściwe tylko dla danego roku akademickiego powodować będą konieczność zmiany
uchwały Senatu UJ w kolejnym roku akademickim.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych metod statystyki w naukach medycznych, uwzględniając etapy
planowania badań naukowych i specyfikę badań w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Wykłady prezentują wiedzę z zakresu metodologii badań
medycznych oraz możliwości analizy statystycznej danych, w szczególności zastosowania podstawowych technik statystycznych w analizie danych
klinicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez
zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników i
umiejętnością prezentacji wyników w formie tabelarycznej lub w postaci odpowiednich wykresów.
Zdobyta wiedza i umiejętności mogą w przyszłości posłużyć słuchaczom w planowaniu własnych projektów badawczych, opracowaniu statystycznym
zebranego materiału oraz przygotowaniu publikacji naukowych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie
słuchaczy w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników
badań. Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów z
uwzględnieniem najnowszych wyników badań. Jednocześnie są to jedyne studia podyplomowe na rynku polskim uwzględniające nie tylko problemy
analizy statystycznej danych ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych.
Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu biostatystyki oraz metodologii prowadzenia badań naukowych.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

Zna zasady prowadzenia badań naukowych w naukach medycznych i naukach o zdrowiu, doboru
W1 odpowiedniego typu badania, wyboru odpowiedniej grupy badanej, planowania procedur i narzędzi
badawczych.

P7S_WG

W2 Zna podstawowe pojęcia statystyczne i z zakresu metodologii badań.

P7S_WG

W3

Wie jakie elementy planu badania mają wpływ na wiarygodność poszczególnych typów badań
obserwacyjnych i interwencyjnych.

P7S_WG

W4

Zna zasady tworzenia baz danych. Transformacji zmiennych i łączenia baz danych.

P7S_WG

W5

Wie w jaki sposób dokonać opisu zmiennych w oparciu o miary tendencji centralnej i rozproszenia oraz
środki graficzne.

P7S_WG

W6 Zna zasady tworzenia i testowania hipotez, pojęcia błędów I i II rodzaju oraz mocy testu statystycznego.

P7S_WG

W7 Zna podstawowe testy statystyczne wykorzystywane w analizie jednoczynnikowej zebranego materiału.

P7S_WG

W8 Zna różnice pomiędzy testami przeznaczonymi do analizy prób niezależnych i prób powiązanych.

P7S_WG

W9 Zna założenia stosowania poszczególnych testów statystycznych i konsekwencje ich naruszenia.

P7S_WG

W10 Zna zasady wnioskowania statystycznego w oparciu o przeprowadzoną analizę statystyczną.

P7S_WG

W11

Zna zasady obliczania minimalnej niezbędnej liczebności próby w oparciu o przygotowany plan analizy
statystycznej.

P7S_WG

W12 Zna zasady przeprowadzania przeglądu systematycznego oraz oceny jakości poszczególnych badań.

P7S_WG

W13 Wie w jaki sposób prowadzona jest meta-analiza danych pochodzących z różnych badań.

P7S_WG

W14

Ma ogólną wiedzę o możliwości wykorzystania bardziej złożonych modeli statystycznych do analizy
złożonych problemów badawczych.

P7S_WK

W15 Zna zasady etyczne pracy badacza.

W16

LP

P7S_WG

Rozumie znaczenie własności intelektualnej oraz szanuje i stosuje zasady wykorzystania „dzieła” innych
osób w swojej pracy.

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

U1 Potrafi określić zasady doboru grupy osób badanych, sposób rekrutacji badanych.

P7S_UW

U2 Potrafi dokonać operacjonalizacji podstawowych pojęć (zmiennych) w zaplanowanych badaniach.

P7S_UW

U3

Umie określić potencjalne błędy w planie badania naukowego i zastosować odpowiednie metody
minimalizacji tych błędów.

P7S_UW

U4 Potrafi przygotować i sprawdzić poprawność bazy danych.

P7S_UW

U5 Potrafi posługiwać się wybranymi programami statystycznymi.

P7S_UW

U6

Umie dokonać transformacji zmiennych za pomocą kategoryzacji, przekodowania, obliczenia wartości
nowych zmiennych.

U7 Potrafi wybrać odpowiednie miary statystyczne do opisu badanych zmiennych.

P7S_UW

P7S_UW

U8

Potrafi dobrać odpowiedni test statystyczny w zależności od celu prowadzanej analizy i charakteru
zmiennych: analiza zależności po dla oceny zależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi, porównanie
zmiennej ilościowej w dwóch lub więcej grupach, analiza zależności pomiędzy dwiema zmiennymi
ilościowymi.

P7S_UW

U9

Potrafi przeprowadzić podstawowe testy statystyczne z wykorzystaniem odpowiedniego programu
statystycznego.

P7S_UW

U10

Potrafi przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej w postaci odpowiednich tabel lub
wykresów.

P7S_UK

U11 Potrafi przeprowadzić meta-analizę w oparciu o dane pochodzące z różnych badań.

P7S_UK

U12 Potrafi przygotować plan badania naukowego we współpracy z innymi członkami grupy.

P7S_UO

U13

Podejmuje współpracę z innymi członkami grupy, uczestniczy w pracach grupy, akceptuje zdanie innych
członków zespołu badawczego.

P7S_UO

U14

Potrafi zidentyfikować metody statystyczne, które mogą być wykorzystane w analizie bardziej
skomplikowanych problemów statystycznych.

P7S_UU

U15

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji, w szczególności zapoznawania
się z nowymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych.

P7S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

K1

Cechuje się krytycznym i wnikliwym podejściem do efektów swojej pracy.

P7S_KK

K2

Ma świadomość ograniczeń płynących z zastosowania metod statystycznych w analizie i interpretacji
zebranego materiału badawczego.

P7S_KK

K3

Ma świadomość ograniczeń wnioskowania płynących z badań obserwacyjnych.

P7S_KO

K4

Przestrzega zasady poufności danych uzyskanych w toku prowadzenia i analizy wyników badań naukowych.

P7S_KO

K5

Szanuje prawa uczestnika badań naukowych, przestrzega zasad zachowania poufności danych uzyskanych w
czasie realizacji badań.

P7S_KO

K6

Stosuje zasady etyczne w prowadzeniu badań, w szczególności w odniesieniu do analizy zebranego
materiału badawczego.

P7S_KO

K7

Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi rozpoznać sytuację, w której należy się skonsultować z innymi
specjalistami.

P7S_KR

K8

Potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące różnych aspektów pracy naukowej.

P7S_KR

K9

Rozumie potrzebę właściwej analizy danych biomedycznych i podejmowania decyzji w oparciu o
prawidłowo wykonaną analizę danych empirycznych.

P7S_KR

K10

Wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków przy poszanowaniu poglądów
innych osób.

P7S_KR

K11 Wykazuje odpowiedzialność za powierzone zadania.

P7S_KR

Załącznik nr 5 do uchwały nr 70/IX/2020
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Geriatria i opieka długoterminowa

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej, zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz wypracowanie umiejętności
praktycznych z zakresu geriatrii, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień z dziedziny: geriatrii
i gerontologii, neurologii, reumatologii, psychiatrii, medycyny paliatywnej, rehabilitacji, pielęgnacji oraz organizacji opieki długoterminowej.
Studia podyplomowe umożliwiając zbudowanie podstaw oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji praktycznych w zakresie wielochorobowości oraz
efektywnego diagnozowania i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w wieku podeszłym, umożliwiają fachowe
i zgodne z najnowszymi standardami medycznymi, samodzielne prowadzenie opieki nad przewlekle chorymi osobami starszymi, poprawę jakości ich
życia i obniżenie kosztów sprawowanej opieki i leczenia.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
Zna definicje i aktualną sytuację demograficzną Polski oraz zasady funkcjonowania opieki geriatrycznej i
opieki długoterminowej w Polsce i w innych krajach.

Zna główne teorie i narządowe podstawy starzenia się oraz epidemiologię, diagnostykę i metody
W2
postępowania w przypadku najczęstszych chorób wieku podeszłego.
W3

Zna składowe i zastosowanie całościowej oceny geriatrycznej.

W4
W5
W6

Zna podstawy rehabilitacji wieku podeszłego.
Zna epidemiologię i charakterystykę tzw. „dużych problemów geriatrycznych”.
Zna zasady prawidłowego żywienia oraz opieki pielęgniarskiej osób starszych.

W7

Zna podstawowe zasady i narzędzia stosowane w diagnostyce i leczeniu psychiatrycznym w wieku
podeszłym.

W8
W9
W10
W11
W12
W13

Zna zasady opieki paliatywnej w wieku starszym.
Zna podstawowe akty prawne wykorzystywane w geriatrii.
Zna podstawy profilaktyki i leczenia zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Zna definicję, epidemiologię i zagrożenia wielochorobowości w wieku podeszłym.
Zna epidemiologię, czynniki ryzyka, zagrożenia i postępowanie w przypadku upadków.
Zna wskazania i metody zaopatrzenia ortopedycznego zalecanego u pacjentów.

W14 Zna charakterystykę oraz konsekwencje społeczne tzw. dużych problemów geriatrycznych.

odniesienie do efektów z PRK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

Zna epidemiologię, czynniki ryzyka, zagrożenia i metody postępowania w przypadku polifarmakoterapi i
W15
polipragmazji w podeszłym wieku.

P6S_WK

Zna ogólne zasadami opieki paliatywnej i leczenia objawowego najczęstszych problemów medycznych
W16
spotykanych w opiece paliatywnej.

P6S_WK

W17 Zna podstawowymi zasady i cele opieki pielęgniarskiej u pacjenta w wieku podeszłym.

P6S_WK

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

odniesienie do efektów z PRK

Potrafi zidentyfikować zagrożenia wielochorobowości oraz monitorować stan kliniczny i objawy alarmowe
najczęstszych schorzeń w podeszłym wieku.

P6S_UW

Potrafi objaśnić i zademonstrować zestaw przykładowych interwencji z zakresu rehabilitacji narządowej u
U2
starszego pacjenta.

P6S_UW

U1

U3

Przedstawić metody leczenia niefarmakologicznego bólu w przebiegu chorób stawów oraz przeanalizować
zasady stosowania i profil bezpieczeństwa leków OTC stosowanych w chorobach układu kostno-stawowego.

U4
U5
U6

Zaproponować postępowanie dietetyczne dla starszej osoby.
Przedstawić zalecenia dotyczące szczepień ochronnych u osób starszych.
Przedstawić zasady prawidłowej pielęgnacji i badania jamy ustnej u osoby starszej.

U7

Przeprowadzić badanie neurologiczne i ocenę stanu psychicznego u starszego pacjenta oraz wskazać
objawy alarmujące, wymagające pilnej konsultacji psychiatrycznej.

U8

Przeprowadzić analizę interakcji lekowych w systemie on-line.

U9

Określić wskazania oraz warunki umieszczenia pacjenta w określonym obszarze opieki paliatywnej oraz
optymalizować leczenie objawowe u starszego pacjenta przebywającego w opiece paliatywnej.

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW

U10

Zidentyfikować najczęstsze powikłania hospitalizacji u osób starszych oraz wdrażać systemy zapobiegania i
wczesnego rozpoznawania oraz prawidłowego raportowania zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Potrafi skutecznie przeprowadzić szkolenie edukacyjne dotyczące zapobiegania, leczenia i właściwej
U11
kontroli wybranych schorzeń przewlekłych.
U12

Potrafi znaleźć wiarygodne źródła informacji i dane kontaktowe do określonych grup wsparcia dla
starszych pacjentów i ich opiekunów i przekazać informację osobom zainteresowanym.

Potrafi zespołowo wykonać i zinterpretować Całościową Ocenę Geriatryczną, a następnie wskazać deficyty
U13
pacjenta i wdrożyć zespołowe postępowanie.

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UK
P6S_UO

U14 Potrafi pracować, delegować i/lub koordynować pracę w interdyscyplinarnym zespole geriatrycznym.
P6S_UU
Potrafi skutecznie przeprowadzić szkolenie edukacyjne dotyczące zapobiegania, leczenia i właściwej
U15
kontroli wybranych schorzeń przewlekłych.

LP
K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
zawodowego.

Ma świadomość istotności podejmowanych działań związanych z pracą ze starszym pacjentem i jego
K2
opiekunem.
K3

Ma świadomość konieczności współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

P6S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Koloproktologia praktyczna

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia mają na celu ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii. 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.
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu m.in.:
koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszą wiedzą w tym zakresie, podstaw funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z
funkcjonowaniem całego organizmu, zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie uwarunkowań diagnozy i terapii,
metodyki postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania, farmakoterapii i metod zabiegowych leczenia.
Absolwent uzyska umiejętności m.in: rozpoznawania najważniejszych schorzeń koloproktologicznych, różnicowania i diagnozowania schorzeń
powiązanych z funkcją jelita grubego i odbytnicy, opracowania modelu postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania
adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta, analizowania wyników specjalistycznych badań oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami
zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami koloproktologicznymi. Są to jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim uwzględniające problematykę
koloproktologii w teorii i praktyce. Powstały dzięki współpracy wiodącego ośrodka naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz
Polskiego Klubu Koloproktologii, co sprawia iż mają wyjątkowy charakter uwagi na program kształcenia ukierunkowany na nabycie umiejętności
praktycznych. Program kształcenia obejmuje dwa semestry, wyposaża słuchaczy w szeroki zakres specjalistycznej wiedzy pozwalającej realizować
zadania z zakresu postępowania diagnostycznego, leczenia zachowawczego i zabiegowego, prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych,
rozpoznawania i leczenia powikłań. Wymiar godzinowy zajęć o charakterze praktycznym ukierunkowany jest na nabycie umiejętności praktycznych
niezbędnych do leczenia pacjentów koloproktologicznych.
Wykładowcami są wybitni specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu chirurgii koloproktologicznej z całej Polski.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Posiada wiedzę z zakresu koloproktologii praktycznej zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG

W2

Zna podstawy funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy, w powiązaniu z funkcjonowaniem całego
organizmu.

P7S_WG

W3

Posiada wiedzę z zakresu zaburzeń funkcjonowania jelita grubego i odbytnicy w aspekcie diagnozy,
różnicowania i terapii.

P7S_WG

W4

Zna podstawy metod postępowania koloproktologicznego z uwzględnieniem obrazowania diagnostycznego,
farmakoterapii oraz metod leczenia zachowawczego i zabiegowego.

P7S_WG

W5 Zna metody leczenia zachowawczego schorzeń koloproktologicznych.

P7S_WG

W6 Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia nowotworów z zakresu koloproktologii.

P7S_WG

W7 Posiada wiedzę na temat diagnozowania i leczenia chorób zapalnych koloproktologicznych.

P7S_WG

W8 Zna zasady diagnozowania i leczenia guzów neuroendokrynnych.

P7S_WG

W9 Zna sposoby wytwarzania stomii jelitowej i dalszej opieki nad pacjentem ze stomią.

P7S_WG

W10 Zna zasady organizacji pracy wielodyscyplinarnego zespołu koloproktologicznego.

P7S_WG

W11 Zna działalność organizacji naukowych koloproktologicznych i kierunki rozwoju naukowego.

P7S_WG

W12 Zna nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w koloproktologii.

P7S_WK

W13 Zna techniki operacyjne stosowane w koloproktologii klasycznej i laparoskopowej.

P7S_WK

W14 Zna praktyczne zasady skojarzonego leczenia nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

U1

Potrafi rozpoznać najważniejsze schorzenia koloproktologiczne, różnicować
i diagnozować schorzenia powiązane z funkcją jelita grubego i odbytnicy.

P7S_UW, P7S_UU

U2

Potrafi opracować model postępowania i prowadzenia efektywnej terapii modyfikując swoje działania
adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta.

P7S_UW, P7S_UO

U3

Potrafi analizować wyniki specjalistycznych badań.

P7S_UW

U4

Potrafi interpretować wyniki badań diagnostycznych stosowanych w koloproktologii oraz wykorzystać je w
praktyce.

P7S_UW

U5

Potrafi przeprowadzić badanie koloproktologiczne, postawić diagnozę oraz opracować zindywidualizowany
program terapii.

P7S_UW, P7S_UO

U6

Posiada umiejętność wstępnego leczenia chorób nowotworowych jelita grubego, odbytnicy i odbytu, potrafi
odpowiednio skierować chorego do jednostki referencyjnej.

P7S_UW

U7

Potrafi zaproponować leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń koloproktologicznych.

U8

Posiada umiejętność wstępnego zdiagnozowania i leczenia schorzeń ostrych
i przewlekłych koloproktologicznych.

P7S_UW

U9

Posiada umiejętność zastosowania procedur z zakresu koloproktologii.

P7S_UW

U10 Potrafi przewidywać możliwe powikłania po leczeniu koloproktologicznym.

P7S_UW

U11 Potrafi zorganizować pracę zespołu koloproktologicznego.

P7S_UK

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

P7S_UW, P7S_UO

odniesienie do efektów z PRK

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
zawodowego i rozwoju osobistego.

K2

Ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami
koloproktologicznymi.

K3

Dba o atmosferę bezpieczeństwa i komfortu psychicznego pacjenta w trakcie procesu leczenia.

P7S_KO

K4

Wykazuje umiejętność współpracy z najbliższym otoczeniem chorego w przypadkach schorzeń jelita
grubego.

P7S_KO

K5

Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etycznych, praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.

P7S_KR

K6

Przekazuje w sposób empatyczny informacje o wynikach badań.

P7S_KR

P7S_KK

P7S_KK, P7S_KO

Załącznik nr 7 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
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Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczowi specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu nadzoru
epidemiologicznego i mikrobiologicznego nad zakażeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich lekooporności.
Wykłady prezentują szeroką wiedzę m.in. z zakresu: epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego, kontroli zakażeń w stosowaniu procedur inwazyjnych,
lekooporności i racjonalnej antybiotykoterapii.
Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności: opisu sytuacji epidemiologicznej oddziału/szpitala/jednostki i jej analizy,
wdrożenia działań interwencyjnych, oznaczenia i kontroli lekooporności.
Słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: metod i narzędzi służących do analizy stanu epidemiologicznego i mikrobiologicznego
różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, planowania interwencji i działania w sytuacji kryzysowej, realizowania
bieżącego nadzoru, wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych
i międzynarodowych rekomendacji w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i diagnozowania zakażeń, prowadzenia bezpiecznego i skutecznego
zapobiegania zakażeniom szpitalnym powstałych z wykorzystaniem procedur inwazyjnych, jak wkłucia do linii naczyniowej, oddech wspomagany,
cewnik do pęcherza moczowego oraz u pacjentów operowanych i innych populacji o szczególnym narażeniu,
metod i środków stosowanych w dekontaminacji środowiska w odniesieniu do różnych potrzeb, nowoczesnych metod badań i analiz
mikrobiologicznych, w tym molekularnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej oraz w dochodzeniach epidemiologicznych.
Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie teorii oraz praktycznych zasad nadzoru nad
zakażeniami w różnych dziedzinach medycyny.
Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z położeniem bardzo dużego nacisku na aspekt praktyczny – umiejętność monitorowania,
rozpoznawania i postępowania w przypadku identyfikacji zakażeń (zarówno endemicznych jak i epidemii).
Wykładowcami są polscy eksperci w zakresie kontroli zakażeń przy europejskiej agencji do spraw kontroli zakażeń European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) oraz praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu nadzoru nad zakażeniami, epidemiologii, mikrobiologii,
pielęgniarstwa.
Program studiów uzyskał pozytywna ocenę European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w zakresie „Implementation of a Training
Strategy for Infection Control in the European Union” ( TRICE-IS).
Studia realizowane są pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.
Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia ukończenie stadiów podyplomowych „Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej” jest równoznaczne
z ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja
2010 w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Zna definicje zakażeń szpitalnych, cele i metody kontroli zakażeń.
W2 Zna podstawy prawne realizacji programu kontroli zakażeń.
W3 Zna objawy zakażeń
W4 Zna metody i wymagania kontroli zakażeń
W5 Zna teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.
W6 Zna rolę laboratorium mikrobiologicznego i jego miejsce w kontroli zakażeń
W7 Zna podstawowe zasady przygotowania antybiogramu i jego interpretacji.
W8 Zna międzynarodowe i narodowe zalecenia dotyczące nadzoru nad antybiotykoopornością.
W9 Zna pojęcie lekooporności i jego znaczenie dla zdrowia publicznego.
W10 Zna zasady postępowania w dochodzeniu epidemiologicznym.
W11 Zna metody oceny poziomu konsumpcji antybiotyków.
W12 Zna zasady izolacji: ochronnej/drobnoustroju.
W13 Zna zasady higieny rąk.
W14 Zna zasady oceny wpływu programu kontroli na bezpieczeństwo pacjenta.
W15 Zna zasady oceny wydajności w zakresie realizacji różnorodnych praktyk zawodowych.
W16 Zna i rozumie problemy epidemiologii zakażeń szpitalnych.

odniesienie do efektów z PRK
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W17 Zna zasady interpretacji i opisu wyników nadzoru.
W18 Zna zasady postępowania przeciwepidemicznego.
W19

Zna zasady doboru zakresu nadzoru w szpitalu/jednostce w zależności od populacji pacjentów i
realizowanych świadczeń zdrowotnych.

W20 Zna zasady profilaktyki zakażeń u pacjenta operowanego.
W21 Zna zasady profilaktyki zakażeń u pacjenta w oddziale intensywnej terapii.
W22 Zna zasady oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u rezydenta opieki długoterminowej.
W23 Zna zasady profilaktyki zakażeń w opiece perinatologicznej.
W24

Zna zasady profilaktyki zakażeń o wybranej etiologii MRSA (kario-/neurochirurgia, ortopedia) i GBS
(perinatologia).

W25 Zna kalendarz szczepień.

W27 Zna zasady organizacji programu kontroli zakażeń w relacji do różnych jednostek szpitala.
W28 Zna zasady wdrażania innowacji wśród różnych grup personelu.
W29 Zna zasady przygotowania raportów o występowaniu zakażeń szpitalnych.
W30 Zna metody i środki dekontaminacji w warunkach szpitalnych.
W31 Zna zasady postępowania aseptycznego.

Zna zasady obowiązujące przy pobraniu i opracowaniu materiałów w mikrobiologicznym opracowaniu
dochodzenia epidemiologicznego.

W34 Zna rodzaje i zasady doboru linii naczyniowych stosowanych w różnych populacjach pacjentów.

W36

Zna rodzaje i zasady doboru cewników do pęcherza moczowego i innych stosowanych w różnych
populacjach pacjentów.
Zna rodzaje i zasady doboru sztucznej wentylacji stosowanych w różnych populacjach pacjentów.
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Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych i najważniejszych zakażeń
szpitalnych.
Zna różne metody badań epidemiologicznych: prospektywne/retrospektywne; kohortowe/klinicznoW38
kontrolne.
W37

W39 Zna i rozumie kulturowe uwarunkowania w kontroli zakażeń.
W40 Zna międzynarodowe i narodowe zalecenia dotyczące nadzoru nad zakażeniami i drobnoustrojami.
W41 Zna współczynniki epidemiologiczne: zachorowalność/chorobowość/ śmiertelność.
W42 Zna zasady opracowania raportów: wstępnego i końcowego zgłoszenia ogniska epidemicznego.

LP
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W32 Zna metody diagnostyki mikrobiologicznej pomocne przy opracowaniu epidemii: fenotypowe i molekularne.

W35

P7S_WG

P7S_WG

W26 Zna relacje pomiędzy nadzorem nad zakażeniami, a akredytacją, oceną jakości i innymi.

W33
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Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1

Potrafi rozpoznać i zakwalifikować zakażenie szpitalne.

U2

Potrafi ocenić sposób realizacji nadzoru nad zakażeniami.

U3

Potrafi określić priorytety w kontroli zakażeń.

U4

Potrafi przygotować program kontroli zakażeń w oparciu o obowiązujące prawo i zidentyfikowane
wymagania.

U5

Potrafi opracować program kontroli zakażeń i zinterpretować wymogi i priorytety w kontroli zakażeń

U6

Klasyfikuje zakażenia wg ich form klinicznych w zależności od populacji pacjentów/rezydentów.

U7

Umie zinterpretować wynik badania mikrobiologicznego.

U8

Umie wskazać mechanizmy oporności o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego.

U9

Potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w przypadku identyfikacji w szpitalu/jednostce drobnoustroju o
wskazanej lekooporności.

U10 Potrafi zaplanować program nadzoru nad lekoopornością.
U11 Potrafi przygotować raport o występowaniu drobnoustroju lekoopornego
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U12 Potrafi zaplanować badanie kohortowe/kliniczno-kontrolne.
U13 Potrafi zastosować odpowiedni poziom ochrony pacjenta w środowisku szpitalnymi i poza/szpitalnym
U14 Potrafi zastosować odpowiedni typ izolacji: ochronna / standardowa oraz zależna od dróg przenoszenia
U15 Potrafi zinterpretować dane dot. konsumpcji antybiotyków wg metody DDD.
U16 Potrafi planować i wdrażać badania nad zakażeniami.
U17 Potrafi prowadzić badania epidemiologiczne w zakresie zakażeń szpitalnych.
U18

Potrafi przeprowadzić pogłębioną ocenę efektów badania epidemiologicznego w zakresie zakażeń
szpitalnych w oparciu o metody badawcze.

U19 Potrafi dokonać wyboru metody nadzoru nad zakażeniami.
U20 Potrafi dokonać analizy danych epidemiologicznych i przekazać informację w szpitalu/ jednostce.
U21 Potrafi rozpoznać stosowne metody epidemiologiczne.
U22 Potrafi dokonać doboru właściwych metod epidemiologicznych.
U23 Potrafi kwalifikować dane w zależności od zastosowanej metody nadzoru epidemiologicznego.
Potrafi wskazać zastosowanie wybranych szpitalnych baz danych w nadzorze epidemiologicznym i dla
U24
obliczenia współczynników epidemiologicznych
Potrafi samodzielnie miarodajnie ocenić stan nadzoru nad zakażeniami z wykorzystaniem miar
U25
epidemiologicznych.
Potrafi przygotować raport na potrzeby komitetu terapeutycznego szpitala/jednostki (baza dla receptariusza
U26
szpitalnego).
U27 Potrafi stworzyć plan wdrożenia racjonalnej polityki anytbiotykowej.
U28 Potrafi ocenić ryzyko wystąpienia zakażenia w wybranych grupach pacjentów.
U29 Planuje zasady efektywnej profilaktyki zakażeń u pacjenta operowanego.
U30 Potrafi wdrażać efektywną profilaktykę okołooperacyjną i okołoporodową.
U31 Planuje zasady efektywnej profilaktyki zakażeń u pacjenta oddziału intensywnej terapii.
U32 Planuje zasady profilaktyki noworodków i wcześniaków.
Potrafi określić wskazania, metody, sposoby monitorowania oraz możliwość wystąpienia zakażeń w innych
U33
populacjach pacjentów.
U34 Potrafi ocenić stan realizacji programu kontroli zakażeń.
U35 Potrafi przygotować i prowadzić rejestr zakażeń.
U36 Umie oszacować potrzeby edukacyjne różnych grup personelu w zakresie kontroli zakażeń.
U37 Umie ocenić potrzeby różnych obszarów szpitalnych w zakresie dezynfekcji środowiska.
Potrafi wskazać najważniejsze elementy w zakresie dekontaminacji środowiska w różnych populacjach
U38
pacjentów w sytuacjach krytycznych.
U39 Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki.
U40 Potrafi zidentyfikować epidemię w szpitalu/jednostce.
U41 Potrafi zaplanować mikrobiologiczne opracowanie dochodzenia mikrobiologicznego.
U42 Potrafi ustalić postępowanie diagnostyczne w ognisku zakażeń.
U43 Umie przygotować i ocenić pisemną procedurę dla procedur inwazyjnych.
Rozpoznaje problemy i wdraża program poprawy w zakresie założenia / utrzymania / zakończenia
procedury.
Potrafi realizować działania wspólne pomiędzy zespołem kontroli zakażeń, a laboratorium
U45
mikrobiologicznym i apteką.
U44

U46 Planuje pracę oddziału/szpitala mającą na celu zidentyfikowanie priorytetów nadzoru nad zakażeniami.
Potrafi realizować działania wspólne pomiędzy zespołem kontroli zakażeń, a laboratorium
U47
mikrobiologicznym i apteką.
U48 Potrafi wdrażać efektywną profilaktykę okołooperacyjną i okołoporodową.
U49 Planuje zasady efektywnej profilaktyki zakażeń i rezydenta opieki długoterminowej.
U50 Potrafi wdrożyć i egzekwować innowacje w zakresie kontroli zakażeń.
U51 Potrafi przygotować niezbędne dokumenty dotyczące rejestru i kwalifikacji zakażeń.
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U52 Potrafi przygotować i prowadzić rejestr zakażeń.
U53 Planuje i wdraża adekwatne działania interwencyjne.
U54 Umie wdrożyć plan szkolenia i walidacji efektów szkolenia w zakresie procedur inwazyjnych
U55 Potrafi zaplanować interwencję w zakresie założenia / utrzymania / zakończenia procedury.
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Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
zawodowego i rozwoju osobistego.
Potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli różnych zawodów, aktywnych w obszarze
nadzoru nad zakażeniami.
Posiada umiejętność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu opracowania nadzoru
nad zakażeniami.

K4

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

K5

Przestrzega w swoich działaniach zasad etyki lekarskiej, praw pacjenta w tym do ochrony danych
osobowych, poufności.
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Załącznik nr 8 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Medycyna bólu

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu,
farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych.
Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.
W ramach praktyk klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:
- klinicznej oceny chorego z bólem
- postawienia diagnozy
- ustalenia programu wielokierunkowego leczenia
Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu przyczyniające się do poprawy
jakości życia pacjentów.
Program studiów przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain, a także nowych wytycznych IASP i
EFIC dotyczących edukacji.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.
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Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

W1 Posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii przewodzenia bólu, farmakologicznej modulacji procesów
nocyceptywnych, rozwoju płodowego
dojrzewania
układów przewodzenia
bólu.i interpretacji badań klinicznych dotyczących leczenia bólu
zasady przygotowywania,
opisywania
W2 iZna
zgodnie ze standardami medycyny opartej na faktach.
W3 Zna mechanizmy wpływu placebo na stan zdrowia pacjenta oraz efekt placebo.

P7S_WG

W4 Zna mechanizmy obwodowe procesu nocycepcji, ośrodkową transmisję nocyceptywną do rogów tylnych
rdzenia kręgowego i rdzenia przedłużonego, ośrodkowe mechanizmy bólu z uwzględnieniem roli pnia
oraz mechanizmów
wzgórzowo-korowych.
Zna zagadnienie
bólu jako świadomego
doświadczenia będącego wyrazem aktywności mózgu oraz
W5 mózgu
zagadnienia rozwoju zachowań bólowych, rozwoju obwodowych i ośrodkowych mechanizmów
i ich choroby
zmian w zespołach bólowych oraz czynniki zagrożenia i przebieg w czasie
Zna naturalnybólu
przebieg
W6 powstawania
optymalizacji procesów leczenia.
W7 Zna zasady klinicznej oceny bólu.
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W8 Zna zastosowanie diagnostyki obrazowej w ocenie bólu w narządzie ruchu.
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W9 Zna schemat badania neurologicznego i ortopedycznego ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości
mających znaczenie w zespołach bólowych.
W10 Zna trudne i rzadko występujące przypadki leczenia bólu w praktyce lekarskiej.
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W11 Posiada wiedzę na temat etiologii bólu.

P7S_WG

W12 Zna proces powstawania i leczenia bólu przewlekłego u dzieci.
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W13 Zna plan kontroli bólu w okresie pooperacyjnym u dzieci i ocenę natężenia bólu pooperacyjnego oraz
ewentualnych objawów niepożądanych stosowanego leczenia przeciwbólowego.
W14 Zna typowe schorzenia dla wieku podeszłego (demencja, depresja, zespół majaczeniowy, niesprawność i
upadki, osteoporoza, wybrane schorzenia neurologiczne-udar, parkinsonizm, nietrzymanie moczu).
W15 Zna neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia.
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W16 Ma wiedzę w zakresie leczenia bólów głowy, twarzy, zespołów bólu neuropatycznego, bólu trzewnego, bólu
u chorych na nowotwór oraz zespołów bólu funkcjonalnego.
W17 Zna trudne i rzadko występujące przypadki w leczeniu bólu przewlekłego.
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W18 Zna problematykę bólu przewlekłego, jako główny element jakości życia.
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W19 Zna specyfikę bólu przewlekłego uznawanego za zespół chorobowy lub jako chorobę.
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W20 Zna mechanizmy powstawania doznań bólowych oraz szczegółową analizę wielorakich, dwustronnych
związków między bólem, a depresją.
W21 Zna istotę diagnozy medycznej, odróżniania ją od diagnozy psychologicznej
i diagnozy użytecznej w psychoterapii.
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W22 Zna zasady konstruowania diagnozy psychoterapeutycznej i jej przeformułowań w toku procesu
terapeutycznego, szczególnie w leczeniu chorych z bólem przewlekłym.
W23 Zna założenia i metody stosowane w psychologicznej ocenie pacjentów z bólem przewlekłym.
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W24 Posiada wiedzę na temat psychologicznych metod leczenia bólu: terapii poznawczo-behawioralnej,
relaksacji, psychoedukacji, hipnoterapii.
W25 Zna czynniki wpływające na odczuwanie bólu: czynniki afektywne, czynniki poznawcze i behawioralne,
czynniki społeczne, psychiatryczne i psychosomatyczne schorzenia współistniejące.

P7S_WG

W26 Zna ból jako fizyczny i psychiczny czynnik stresujący i powodujący rozwój całego łańcucha
patofizjologicznych procesów uruchamianych przez stymulację nocyceptywną.
W27 Posiada wiedzę o możliwych (nieświadomych) interakcjach i uczuciu bezradności i bezsilności wobec
pacjentów z bólem przewlekłym.
W28 Posiada wiedzę z zakresu farmakodynamiki i farmakokinetyki analgetyków nieopioidowych.
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W29 Zna zastosowanie kliniczne analgetyków nieopioidowych z uwzględnieniem objawów niepożądanych.
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W30 Zna zagadnienia dotyczące opioidów: klasyfikację klinicznego zastosowania, drogi podania, objawy
niepożądane w tym zagadnień tolerancji, problemy uzależnień oraz hiperalgezji indukowanej przez opioidy.
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W31 Ma wiedzę na temat wskazania do zastosowania opioidów w bólu ostrym - pooperacyjnym, w bólu
nowotworowym oraz w bólach przewlekłych pochodzenia nienowotworowego.
W32 Zna budowę chemiczną, dawkowanie, wskazania, przeciwskazania, objawy niepożądane leków
przeciwdepresyjnych.
W33 Zna nowe generacje grup leków przeciwpadaczkowych, zróżnicowane wskazania do ich zastosowania oraz
objawy niepożądane.
W34 Zna szeroko rozumianą farmakoterapię bólu tzn. zna zasady kojarzenia leków
w terapii bólu, interakcje leków i objawy niepożądane leków przeciwbólowych, farmakologię leków
znieczulenia miejscowego oraz miejscowe podawanie leków – drogą przezskórną.
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W35 Zna zastosowania leków wspomagających w leczeniu bólu.
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W36 Posiada wiedzę na temat kompleksowej rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa.
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W37 Zna zasady leczenia zachowawczego z uwzględnieniem: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii
manualnej, akupunktury.
W38 Zna rolę technik interwencyjnych (w tym termolezji).
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W39 Posiada wiedzę w zakresie leczenia chirurgicznego zespołów bólowych narządu ruchu oraz schorzeń
najczęściej towarzyszących w/w zespołom.
W40 Zna metody leczenia zespołów bólowych obręczy barkowej kończyny górnej, stawu łokciowego ręki i
nadgarstka, zespołów bólowych stawu biodrowego i kolanowego, zespołów bólowych ciasnoty
międzypowięziowej, stawu skokowego i stopy.
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W41 Posiada wiedzę na temat zespołów bólowych kręgosłupa oraz ich leczenia zachowawczego i chirurgicznego.

P7S_WG

W42 Zna metody oraz techniki leczenia neurochirurgicznego.

P7S_WG

W43 Zna komplementarne metody leczenia bólu używane równolegle z medycyną konwencjonalną.

P7S_WG

W44 Zna zastosowanie metod komplementarnych i alternatywne w leczeniu bólu.

P7S_WG

W45 Zna wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej i podstawowe zasady ratownictwa medycznego.

P7S_WG

W46 Posiada wiedzę z zakresu farmakoterapii bólu przewlekłego: analgetyków nieopioidowych, opioidów,
leków adjuwantowych.
W47 Ma wiedzę na temat interwencyjnych technik: blokad diagnostycznych, blokad terapeutycznych, blokad
centralnych – zewnątrzoponowych i podpajęczynów-kowych, zabiegów neurodestrukcyjnych: (neuroliza,
termolezja, kriolezja) zwoju Gassera, zwojów pnia współczulnego, neuroliz splotu trzewnego i splotu
podbrzusznego górnego oraz zwoju nieparzystego, także stymulacji obwodowego i ośrodkowego układu
nerwowego (interwencyjna neoromodulacja).

P7S_WG

W48 Zna możliwości leczenia bólu przewlekłego z uwzględnieniem technik interwencyjnych, fizykoterapii,
psychoterapii oraz technik uzupełniających.
W49 Zna zależność pomiędzy rodzajem zabiegu wykonywanego przez specjalistów anestezjologii i intensywnej
terapii, neurochirurgii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii ogólnej, a
technikami interwencyjnymi.

P7S_WG

W50 Zna wytyczne i zalecenia IASP z 1983 roku w zakresie zwierzęcych modeli bólu
z uwzględnieniem etycznych i moralnych argumentów.
W51 Zna praktyczne wykorzystanie danych epidemiologicznych dotyczących bólu
z uwzględnieniem częstości występowania (chorobowości), czynników ryzyka wpływających na jego
powstanie oraz odległe skutki i następstwa dla społeczeństwa.

P7S_WK

W52 Posiada wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących badań nad etiologią w tym badań populacyjnych (ze
szczególnym uwzględnieniem badań przekrojowych i kohortowych), porównań ludzi z i bez bólu w celu
określenia potencjalnych czynników ryzyka.

P7S_WK
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P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK

W53 Zna podstawowe standardy etyczne w badaniach opartych o standardy IASP 1994 Institute of Medicine
2002, Word Medical Association 2004 oraz przepisy prawne obowiązujące w Polsce.
W54 Zna zasady zastosowania USG w lokalizacji struktur nerwowych.

P7S_WK

W55 Zna organizację lecznictwa przeciwbólowego w Polsce i na świecie.

P7S_WK

W56 Zna system i zasady funkcjonowania opieki paliatywnej w Polsce.

P7S_WK

W57 Zna prawne aspekty autonomii pacjenta w Polsce, fundamentalne zasady etyczne, kształtujące relację lekarzpacjent.
W58 Zna obowiązujący sposób klasyfikowania schorzeń, w tym zespołów bólowych wg. ICD 10 (International
Classification of Diseases), oraz w przypadku bólów głowy i twarzy rozszerzony wg. Zaleceń IHS
(International Headache Society) z 2004 roku.

P7S_WK

W59 Zna czynniki powodujące uzależnienie fizyczne i psychiczne od opioidów oraz kierunki minimalizacji
ryzyka uzależnienia.

P7S_WK
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Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

P7S_WK

P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

Potrafi wymienić naturalne przebiegi choroby w zespołach bólowych oraz czynniki zagrożenia i przebieg w
czasie optymalizacji procesów leczenia.
Potrafi ocenić częstość występowania poszczególnych zespołów bólowych
w aspekcie płci w celu optymalizacji procesu leczenia.
Klasyfikuje i potrafi wskazać zasady kodowania ICD-10 oraz wytyczne opracowane przez IASP
uwzględniające lokalizację bólu, pierwotnie dotkniętego układu, charakterystykę czasową bólu, nasilenie
bólu oraz etiologię.

P7S_UW

U4

Potrafi wykorzystać badanie USG w klinicznej ocenie bólu.

P7S_UW

U5

P7S_UW

U8

Potrafi wybrać skalę oceny bólu u noworodków, niemowląt i dzieci oraz u osób
w wieku podeszłym z demencją.
Potrafi dokonać wielokierunkowej oceny chorego z bólem ostrym
i przewlekłym.
Potrafi dokonać ilościowej oceny bólu z użyciem skal NRS, VAS, VRS oraz ilościowej oceny
występujących zaburzeń czucia bólu, dotyku i temperatury (QST).
Potrafi dokonać jakościowej oceny bólu przy użyciu kwestionariuszy oceny bólu.

U9

Potrafi dokonać oceny sprawności fizycznej, oceny funkcjonowania emocjonalnego, socjalnego i fizycznego.

P7S_UW

U1
U2
U3

U6
U7

P7S_UW
P7S_UW

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW

U10 Potrafi ocenić ewaluację postępów w leczeniu i satysfakcji z leczenia dokonaną przez pacjenta.

P7S_UW

U11 Potrafi dokonać oceny objawów i zdarzeń niepożądanych, dyspozycji pacjenta do stosowania zaleceń
dotyczących leczenia, ustalenia rozpoznania na podstawie diagnostyki różnicowej, badań dodatkowych - w
tym interpretacja badań obrazowych (RTG, CT, MRI, USG).
U12 Potrafi wykonać blokady diagnostyczne obwodowego układu nerwowego, monitorować wlewy dożylne
leków.
U13 Potrafi zaplanować schemat leczenia wielokierunkowego pacjenta z bólem przewlekłym.

P7S_UW

U14 Potrafi zastosować podstawowe narzędzia oceny organizacji opieki paliatywnej.

P7S_UW

U15 Potrafi sklasyfikować i wskazać zasady kodowania ICD-10 oraz wytyczne opracowane przez IASP
uwzględniające lokalizację bólu.
U16 Potrafi wybrać skalę oceny bólu u noworodków, niemowląt i dzieci.

P7S_UW

U17 Potrafi zastosować leczenie przeciwbólowe w ostrym okresie bólu pourazowego i oparzeniowego u dzieci.

P7S_UW

U18 Potrafi wskazać przyczyny dolegliwości bólowych w narządzie ruchu u dzieci
i młodzieży.
U19 Potrafi zastosować kompleksową ocenę geriatryczną.

P7S_UW

U20 Potrafi opisać funkcje poznawcze dzięki, którym utrzymywany jest kontakt osoby starszej z otoczeniem.
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U21 Potrafi wskazać zaburzenia funkcji poznawczych.

P7S_UW

U22 Potrafi przeprowadzić diagnostykę przewlekłego zespołu bólowego.

P7S_UW

U23 Potrafi wskazać zalecane metody leczenia bólu przewlekłego (anestezjologiczne i chirurgiczne,
farmakologiczne, rehabilitacyjne, psychologiczne, alternatywne
i uzupełniające).

P7S_UW

U24 Potrafi ocenić częstości występowania poszczególnych zespołów bólowych
w aspekcie płci w celu optymalizacji procesu leczenia.

P7S_UW
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P7S_UW

P7S_UW

U25 Potrafi zastosować technik psychoterapeutyczne w leczeniu bólu.

P7S_UW

U26 Potrafi wskazać przyczyny i objawy powikłań znieczulenia miejscowego.

P7S_UW

U27 Potrafi zaplanować skojarzoną farmakoterapię jako element wielokierunkowego leczenia bólu.

P7S_UW

U28 Potrafi ustalić wskazania do kompleksowej rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa.

P7S_UW

U29 Potrafi wskazać nowoczesne techniki terapeutyczne (terapia manualna, masaż
i terapia medyczna).
U30 Potrafi ustalić wskazania do zastosowania fizjoterapię, fizykoterapii
i kinezyterapię w leczeniu bólu przewlekłego.
U31 Potrafi wskazać techniki inwazyjne w leczeniu bólu przewlekłego oraz powikłania związane z tymi
technikami.
U32 Potrafi określić algorytm ALS z uwzględnieniem prewencji stosowanych leków
i wykazuje umiejętność jego praktycznego wykorzystania.
U33 Potrafi wskazać najczęściej stosowane współcześnie metody terapii komplementarnej i alternatywnej w celu
optymalizacji multimodalnego leczenia bólu przewlekłego.
U34 Potrafi wskazać istotne elementy w kompleksowym leczeniu bólu tj. zabiegi akupunktury,
elektroakupunktury neuromodulacji oraz mechanizmy działania stymulacji nerwów obwodowych.
U35 Potrafi przeprowadzić wywiad usystematyzowany z pacjentem.
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U36 Potrafi przeprowadzić i ocenić stan chorego na podstawie badania klinicznego.
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U37 Potrafi ocenić wynik badania pomocniczego.

P7S_UW

U38 Potrafi ocenić wynik wykonanych blokad diagnostycznych.

P7S_UW

U39 Potrafi ocenić wyniki badań – kwestionariusz oceny bólu.

P7S_UW

U40 Potrafi zastosować fizjoterapię, fizykoterapię i kinezyterapię w leczeniu bólu przewlekłego oraz ustalić
wskazania i ocenić wyniki leczenia.
U41 Potrafi zastosować techniki uzupełniające w leczeniu bólu przede wszystkim akupunkturę i przezskórne
elektrostymulacje.
U42 Potrafi przeprowadzić wywiad usystematyzowany z pacjentem.
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U43 Potrafi zaplanować i przeprowadzić diagnostykę przewlekłego zespołu bólowego.

P7S_UO

U44 Potrafi zaplanować skojarzoną farmakoterapię jako element wielokierunkowego leczenia bólu.

P7S_UO

U45 Potrafi przygotować plan wielokierunkowego leczenia bólu.

P7S_UO

U46 Potrafi zaplanować farmakoterapię w leczeniu bólu.

P7S_UO

U47 Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji,
w szczególności zapoznawania się z nowymi osiągnięciami naukowymi
w dziedzinie nauk medycznych.

P7S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
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odniesienie do efektów z PRK

K1

Ma świadomość dynamicznego rozwoju badań nad bólem przewlekłym
i ostrym – pooperacyjnym, pourazowym, w okresie porodu jak również bólem spowodowanym ostrymi
schorzeniami.

P7S_KK

K2

Potrafi współpracować ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu optymalizacji diagnostyki
pacjenta z bólem przewlekłym.
Potrafi ocenić potrzeby pacjenta.

P7S_KK

Rozumie i przestrzega prawo pacjenta do informacji na temat proponowanego postępowania
terapeutycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń.
Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

P7S_KO

K6

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, ma świadomość
odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, zna granice swoich kompetencji i
profesjonalnych możliwości.

P7S_KR

K7

Przestrzega praw pacjenta w tym prawo do ochrony danych osobowych, poufności, intymności, tajemnicy
zawodowej.
Przestrzega w swoich działaniach zasad etyki lekarskiej.

P7S_KR

Stosuje w praktyce klinicznej zasady moralne m.in. dotyczące: autonomii pacjenta, udzielania informacji i
świadomej zgody pacjenta na leczenie lub udział w badaniach.

P7S_KR

K3
K4
K5

K8
K9

P7S_KK

P7S_KO

P7S_KR

K10 Potrafi wskazać etyczne podstawy decyzji lekarskich u schyłku życia, problematykę cierpienia, zasady opieki
paliatywnej, teorie paliatywne.
K11 Ma świadomość dynamiki i znaczenia bólu nowotworowego dla pacjenta
z uwzględnieniem destrukcyjnego i terminalnego charakteru choroby nowotworowej.

P7S_KR
P7S_KR

Załącznik nr 9 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej. Studia prezentują wielokierunkowe
podejście do specyfiki i zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.
Wykładowcami są polscy eksperci oraz praktycy o dużym doświadczeniu w zakresie medycyny ekstremalnej i medycyny podróży.
W ramach zajęć prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:
- medycyną nurkową
- medycyną wysokogórską
- medycyną pustynną i polarną
- medycyną tropikalną i medycyną podróży
- medycyną ekspedycyjną
- medycyną katastrof
- medycyną konfliktów zbrojnych
- ratownictwem i ewakuacją
- medycyną sportową.
Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i
medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.
Absolwent studiów uzyska umiejętności umożliwiające m. in.: świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z
pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony
tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu.
Absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością
człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.
Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce obejmujące tematykę medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Program studiów wzorowany jest na
programach opracowanych przez Wilderness Medicine Society. Program ten stanowi unikatowy w skali Polski, a także w tej części Europy cykl
wykładów i zajęć praktycznych.
Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Wysokogórskiego oraz patronat Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
Posiada wiedzę z zakresu podstaw nurkowania, typów nurkowania oraz algorytmów
szkolenia płetwonurków.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG

W2 Posiada wiedzę na temat fizjologicznych mechanizmów adaptacyjnych do nurkowania.

P7S_WG

W3

Zna podstawowe zjawiska patofizjologiczne związane z nurkowaniem i przebywaniem
na dużej głębokości.

P7S_WG

W4

Zna patomechanizmy najczęstszych problemów zdrowotnych występujących
u płetwonurków.

P7S_WG

W5

Posiada wiedzę na temat metod leczenia choroby dekompresyjnej oraz urazów
ciśnieniowych

P7S_WG

W6

Posiada podstawową wiedzę na temat zasad oraz możliwości wykorzystania komory
hiperbarycznej u chorych poszkodowanych w wypadku nurkowym.

P7S_WG

W7

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny nurków, łącznie z zasadami
profilaktyki typowych powikłań oraz odległych następstw nurkowania

P7S_WG

Posiada wiedzę na temat wpływu wysokości i aktywności górskiej na
organizm człowieka.
Zna podstawowe zasady profilaktyki choroby wysokogórskiej (ang. AMS – Acute
Mountaine Sickness), wysokogórskiego obrzęku płuc (ang. HAPE – High Altitude
W9 Pulmonary Edema) oraz wysokogórskiego obrzęku mózgu (ang. HACE – High Altitude
Cerebral Edema).
W8

Zna aktualne wytyczne i zasady prowadzenia właściwej aklimatyzacji
W10 w górach wysokich, łącznie z wykorzystaniem farmakologicznego wspomagania
aklimatyzacji.

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

Posiada wiedzę na temat wstępnego zaopatrzenia i możliwości dalszego leczenia
W11 najczęstszych urazów u osób poszkodowanych podczas pobytu w górach wyso2
kich (powyżej 2500 m n.p.m.) lub osób uprawiających wspinaczkę sportową.
Zna podstawowe zasady racjonalnego żywienia w czasie pobytu i aktywności na
dużej wysokości.
Posiada wiedzę na temat potencjalnych problemów medycznych, które mogą
wystąpić podczas pobytu na dużej wysokości w sytuacjach szczególnych,
W13 w tym wpływu dużej wysokości na organizm kobiety, dziecka oraz osób przewlekle
chorych.
W12

W14

Posiada wiedzę na temat wpływu niskich i wysokich temperatur na organizm
człowieka.

W15 Zna podstawowe zasady postępowania z odmrożeniami oraz hipotermią.

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG
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W16

Zna podstawowe zasady klasyfikacji, wstępnego zabezpieczenia oraz dalszego
postępowania w przypadku oparzeń oraz urazów cieplnych.

P7S_WG

W17

Posiada wiedzę na temat niekorzystnego wpływu promieniowania UV na skórę
oraz oczy człowieka przebywającego w ekstremalnych warunkach.

P7S_WG

Posiada wiedzę na temat organizacji i zabezpieczenia pomocy medycznej w warunkach
W18 narażonych na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury (baza polarna,
pustynia).

P7S_WG

Zna podstawowe zasady wykorzystania dostępnych źródeł wody w warunkach
W19 ekstremalnych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości metod uzdatniania
wody.

P7S_WG

W20

Posiada wiedzę na temat aktualnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z międzynarodowego ruchu
turystycznego.

Posiada wiedzę na temat objawów oraz przebiegu klinicznego najczęściej występujących
W21 na świecie chorób pasożytniczych, wirusowych i bakteryjnych stanowiących
potencjalne ryzyko dla podróżującego.

P7S_WG

P7S_WG

W22

Posiada wiedzę dotyczącą działań profilaktycznych obowiązujących przed oraz
w trakcie podróży.

P7S_WG

W23

Zna metody ochrony swoistej i nieswoistej przeciwko infekcyjnym chorobom
tropikalnym.

P7S_WG

W24 Posiada wiedzę dotyczącą przeciwwskazań do wyjazdu do krajów strefy tropikalnej.

P7S_WG

W25

Zna zagadnienia związane ze zdrowiem podczas podróżowania osób przewlekle
chorych, seniorów, dzieci oraz kobiet ciężarnych.

P7S_WG

W26

Zna obowiązujące przepisy prawne dotyczące zasad postępowania sanitarnego,
przeciwepidemicznego oraz warunkujące międzynarodowy ruch turystyczny.

P7S_WG

W27

Zna podstawowe problemy zdrowotne charakterystyczne dla medycznego zabezpieczenia grupy
ekspedycyjnej.

P7S_WG

Posiada wiedzę na temat możliwości i zasad postępowania w przypadku najczęstszych
W28 problemów zdrowotnych mogących wystąpić podczas ekspedycji w warunkach ekstremalnych.

P7S_WG

W29

Posiada wiedzę na temat przygotowania profesjonalnej apteczki służącej do zabezpieczenia grupy
ekspedycyjnej.

P7S_WG

W30

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologicznych zachowań człowieka
w warunkach ekstremalnych, w tym dotyczących dynamiki procesów grupowych w skrajnych środowiskach.

P7S_WG

W31 Posiada wiedzę na temat zasad organizacji medycznej działalności humanitarnej.

P7S_WG

W32

Zna podstawowe problemy medyczne charakterystyczne dla działalności w ramach
niesienia pomocy humanitarnej.

P7S_WG

W33

Zna podstawowe założenia organizacji i niesienia pomocy poszkodowanym podczas
klęsk żywiołowych.

P7S_WG

W34

Posiada wiedzę na temat aktualnych standardów postępowania podczas zdarzeń
masowych.

P7S_WG

W35

Posiada wiedzę na temat specyfiki działalności medycznej w krajach objętych
konfliktem zbrojnym.

P7S_WG

W36

Posiada wiedzę na temat metod natychmiastowego udzielania pomocy poszkodowanym
na polu walki.

P7S_WG

W37

Zna aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym i najnowsze
trendy w opiece przedszpitalnej (ang. Combat Trauma System).

P7S_WG

W38 Zna podstawowe zasady organizacji i pracy szpitala polowego.

P7S_WG

W39

Zna podstawowe problemy związane z zabezpieczeniem medycznym ludności
cywilnej w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi.

P7S_WG

W40

Zna podstawowe zagadnienia związane ze specyfiką ratownictwa górskiego
i jaskiniowego.

P7S_WG

W41 Zna podstawowe zagadnienia specyficzne dla ratownictwa wodnego i nurkowego.

P7S_WG

W42

Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania transportu lotniczego podczas
akcji ratunkowych w górach i na wodzie.

P7S_WG

W43

Posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania transportu lotniczego w celu
medycznej repatriacji pacjentów.

P7S_WG

W44 Posiada wiedzę na temat fizjologicznych aspektów treningu sportowego.

P7S_WG

Posiada wiedzę na temat kwalifikacji i zdolności do uprawiania różnych form
aktywności ruchowej.

P7S_WG

Zna podstawowe zasady żywienia w sporcie oraz aspekty farmakologicznego
W46 wspomagania sportowców, w tym również na temat niedozwolonych środków
i metod uznawanych za dopingowe.

P7S_WG

W45

W47

Posiada wiedzę na temat prowadzenia profilaktyki zaburzeń i chorób związanych
z uprawianiem sportu wyczynowego i rekreacji.

P7S_WG

W48

Posiada wiedzę na temat podstawowych definicji oraz danych epidemiologicznych
związanych z omawianym zakresem medycyny ekstremalnej.

P7S_WK

W49

Zna podstawowe uwarunkowania środowiskowe, kulturowe i klimatyczne związane
z najczęstszymi chorobami zakaźnymi.

P7S_WK

W50

Zna i rozumie wpływ czynników biologicznych, sanitarnych oraz zachowań na
zdrowie podróżującego.

P7S_WK

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

odniesienie do efektów z PRK

Potrafi przeprowadzić wstępną, zdrowotną kwalifikację osób chcących rozpocząć
nurkowanie oraz osób narażonych na częste przebywanie na dużej głębokości.

P7S_UW

Potrafi czynnie uczestniczyć podczas udzielania wykwalifikowanej pierwszej pomocy
U2 na miejscu wypadku nurkowego oraz uczestniczyć w zaplanowaniu dalszego
postępowania w przypadku chorych wymagających leczenia szpitalnego.

P7S_UW

Potrafi rozpoznać objawy sugerujące chorobę dekompresyjną, zatory gazowe
i powietrzne wymagające interwencji z wykorzystaniem komory hiperbarycznej.

P7S_UW

U1

U3

Potrafi uczestniczyć w nadzorze medycznym nad prawidłowym procesem aklimatyzacji
U4 osób przebywających na dużych wysokościach, zarówno wśród turystów indywidualnych jak i w grupach
zorganizowanych.

P7S_UW

U5

Potrafi udzielić pierwszej pomocy chorym z typowymi problemami zdrowotnymi
związanymi z pobytem na dużej wysokości (zarówno w warunkach górskich jak i szpitalnych).

P7S_UW

U6

Potrafi skompletować odpowiednio dobraną apteczkę górską, zarówno na potrzeby
indywidualnego pacjenta jak i na potrzeby zabezpieczenia zorganizowanej grupy.

P7S_UW

U7

Potrafi określić zagrożenia zdrowotne związane z ekstremalnie niskimi i wysokimi
temperaturami.

P7S_UW

U8

Potrafi skutecznie wprowadzić metody profilaktyki mające na celu zminimalizowanie
niekorzystnego wpływu ekstremalnych temperatur na organizm człowieka.

P7S_UW

U9

Potrafi rozpoznać zagrożenia i problemy zdrowotne związane z deficytem wody
i przebywaniem w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach.

P7S_UW

U10

Potrafi ukierunkować i przeprowadzić profilaktykę czynną oraz bierną chorób
zakaźnych.

P7S_UW

Potrafi przeprowadzić wstępną diagnostykę różnicową egzotycznych chorób zakaźnych,
U11 zna zasady pobierania i warunki transportu materiału do badań, proponuje zgodne z aktualną wiedzą
medyczną wstępne postępowanie terapeutyczne.

P7S_UW

U12 Potrafi skompletować apteczkę podróżnika.

P7S_UW

U13

Potrafi znaleźć niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych,
oraz portalach naukowych opartych o EBM (Evidence Base Medicine).

P7S_UW

U14

Będzie przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna lub asystenta opiekuna medycznego
wyprawy zabezpieczającego grupę wyjeżdżającą w warunki ekstremalne.

P7S_UW

Potrafi interpretować symptomy psychologiczne w kategoriach normy i patologii
U15 zachowania, na podstawie obserwacji jednostek i grup przebywających w ekstremalnych
środowiskach.

P7S_UW

U16

Posiada podstawowe umiejętności udzielenia taktycznej pierwszej pomocy medycznej
rannemu na polu walki i podczas ewakuacji poszkodowanych z rejonu zagrożenia.

P7S_UW

U17

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji pomocy medycznej ludności
cywilnej na terenie rejonów objętych konfliktami zbrojnymi.

P7S_UW

U18

Potrafi wziąć czynny udział w akcji ratunkowej związanej z wypadkiem podczas
aktywności górskiej, jaskiniowej, wodnej i nurkowej.

P7S_UW

Potrafi udzielić wykwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia
U19 wypadku górskiego lub nurkowego, oraz potrafi wziąć czynny udział w dalszym leczeniu poszkodowanego
w szpitalu.

P7S_UW

Potrafi wziąć czynny udział w procesie ewakuacji poszkodowanego z wykorzystaniem
U20 lotniczego środka transportu (zarówno w przypadku transportu z miejsca wypadku jak i transportu pacjenta
do kraju z ośrodka leczniczego poza Polską).

P7S_UW

U21

Potrafi współuczestniczyć w ustaleniu optymalnych metod treningu fizycznego,
opartych na wiedzy z zakresu biomechaniki, fizjologii i medycyny sportowej.

P7S_UW

U22

Potrafi wstępnie rozpoznać i zaproponować możliwości dalszego postępowania
w przypadku typowych chorób i urazów związanych z uprawianiem sportu.

P7S_UW

Potrafi czynnie uczestniczyć podczas udzielania wykwalifikowanej pierwszej pomocy
U23 na miejscu wypadku nurkowego oraz uczestniczyć w zaplanowaniu dalszego postępowania w przypadku
chorych wymagających leczenia szpitalnego.

P7S_UO

U24

Potrafi w precyzyjny sposób określić zadania i najważniejsze cele związane z niesieniem
pomocy poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych oraz w zdarzeniach masowych.

P7S_UO

U25

Potrafi wstępnie rozpoznać i zaproponować możliwości dalszego postępowania
w przypadku typowych chorób i urazów związanych z uprawianiem sportu.

P7S_UO

U26

Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji,
w szczególności zapoznawania się z nowymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych.

P7S_UU

Ma świadomość, że z uwagi na stale wzrastającą liczbę osób uprawiających nurkowanie
rekreacyjne, sportowe oraz zawodowe na całym świecie stale prowadzone są nowe badania mające na celu
U27
poszerzenie wiedzy na temat zdrowotnych konsekwencji nurkowania oraz leczenia typowych powikłań
zdrowotnych związanych z przebywaniem na głębokości.

P7S_UU

U28

Dostrzega potrzebę zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu opieki medycznej
nad poszkodowanymi w wyniku działalności wojennej lub terrorystycznej.

P7S_UU

U29

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swej wiedzy i umiejętności w zakresie
medycyny ratunkowej i stanów nagłego zagrożenia życia.

P7S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do efektów z PRK

K1

Potrafi współpracować ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu optymalizacji
diagnostyki i leczenia odmrożeń, oparzeń oraz hipotermii.

P7S_KK

K2

Potrafi w sposób samodzielny i krytyczny poszerzać zdobytą wiedzę oraz efektywnie
formułować wnioski, wykazując tolerancję dla poglądów innych.

P7S_KK

K3

Potrafi współpracować z indywidualnymi podróżnikami oraz z organizatorami
wypraw i ekspedycji w zakresie przygotowania medycznego grup turystycznych.

P7S_KK

K4

Potrafi rozpoznawać etap rozwoju na jakim znajduje się grupa i prognozować
najbardziej prawdopodobne pojawiające się na nim konflikty na podstawie obserwacji
jednostek i grup przebywających w skrajnych środowiskach.

P7S_KK

K5

Potrafi współpracować z grupą specjalistów podczas organizacji pomocy humanitarnej.

P7S_KK

K6

Rozumie konieczność współpracy pracowników ochrony zdrowia z personelem
wojskowym w czasie wojny i pokoju.

P7S_KK

K7

Rozumie konieczność współpracy w zespole specjalistów podczas akcji ratunkowej
oraz w czasie ewakuacji pacjenta.

P7S_KK

K8

Rozumie i ma świadomość potencjalnych problemów i trudności jakie mogą wystąpić
w sferze kontaktów międzyludzkich w grupie osób podejmujących aktywność w ekstremalnych warunkach
związanych z pobytem na dużej wysokości.

P7S_KO

K9

Zna uwarunkowania odmienności kulturowej, obyczajowej oraz religijnej różnych regionów świata.

P7S_KO

K10

Rozumie specyfikę pracy w małej grupie, rolę lidera oraz zna podstawowe zagadnienia
związane z psychologicznymi aspektami wypraw w warunkach ekstremalnych.

P7S_KO

K11

W sytuacji traumatycznego wydarzenia potrafi podjąć doraźne odpowiednie działania oraz pokierować grupą
osób objętych traumą do odpowiednich instytucji pomocowych.

P7S_KO

K12 Potrafi popularyzować zdrowotne aspekty aktywności ruchowej.

K13

Rozumie i postrzega konieczność udzielania konsultacji i szkolenia pacjentów oraz pracowników służby
zdrowia zainteresowanych problematyką medycyny sportowej.

Umiejętnie wykorzystuje własne kompetencje interpersonalne do zrozumienia zachodzących w skrajnych
K14 środowiskach zjawisk psychologicznych, zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom oraz niwelowania
ich następstw.

P7S_KO

P7S_KO

P7S_KR

K15

Rozumie i dostrzega typowe problemy związane z działalnością humanitarną,
działalnością w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas zdarzeń masowych.

P7S_KR

K16

Rozumie podstawowe zagadnienia związane z etyką i deontologią w medycynie
sportowej.

P7S_KR

Załącznik nr 10 do uchwały nr 70/IX/2020
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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Lekarski oraz Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Collegium Medicum

Nazwa studiów podyplomowych

Medycyna górska

Ogólny opis studiów podyplomowych
Medycyna górska to pierwsze i jedyne w Polsce studia podyplomowe kształcące w zakresie szeroko pojętej medycyny górskiej oraz umiejętności
udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach górskich w celu profilaktyki oraz minimalizowaniu zagrożeń występujących w terenach górskich.
Studia powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie (spowodowane popularnością i masowością turystyki górskiej i wysokogórskiej) na kadry
medyczne (lekarzy i ratowników medycznych) posiadające wiedzę i przygotowanie do praktycznego rozpoznawania i rozwiązywania problemów
medycznych w specyficznym obszarze górskim.
Studia mają charakter praktyczny – ok. 80% stanowią zajęcia seminaryjne oraz warsztatowe odbywające się w warunkach terenowych.
Program studiów został opracowany zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego (ICAR), Federacji Związków
Alpinistycznych (UIAA) oraz najnowszymi wytycznymi ITLS. Prezentuje zagadnienia z zakresu m.in: problemów medycznych związanych z
przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, aspektów organizacji wypraw wysokogórskich oraz funkcjonowania człowieka w warunkach
ekstremalnych, wytycznych w zakresie postępowania ratunkowego oraz opieki nad pacjentem urazowym w terenie górskim, orientacji w terenie górskim
oraz ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach terenowych, wielokierunkowego podejścia do specyfiki zagadnień związanych z
zaawansowanym udzielaniem pierwszej pomocy oraz technikami transportu pacjentów w warunkach górskich, postępowania z pacjentem dotkniętym
hipotermią przypadkową i pourazową oraz pomocą przedszpitalną i specjalistyczną w odmrożeniach, medycznych aspektów uprawiania sportów
górskich, prawidłowego odżywiania się osób uprawiających sporty ekstremalne w górach.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz praktyków – specjalistów pracujących w warunkach górskich i ekstremalnych
m. in: lekarzy wyprawowych, specjalistów w zakresie dietetyki i fizjoterapii sportowców oraz medycyny podróży, ratowników grupy "Bezpieczny
Kazbek", ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Szczególny nacisk położony jest na realizację zajęć warsztatowych w formie praktycznej w warunkach rzeczywistych m.in: w Bieszczadach, Tatrach,
Karkonoszach i Pieninach z wykorzystaniem symulacji w terenie m.in. akcji ratowniczej w górach i jaskini. Absolwent studiów podyplomowych będzie
potrafił m.in. zaplanować i poprowadzić akcję ratunkową w górach, udzielić pomocy osobom poszkodowanym w warunkach górskich używając
zaawansowanych technik ratunkowych, zorganizować bazę ratowniczą i ambulatorium na wysokości oraz znał zasady bezpieczeństwa lawinowego i
techniki redukcji ryzyka lawinowego.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 Podstawowe definicje oraz dane epidemiologiczne związane z omawianym zakresem medycyny górskiej.

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WK

W2 Tematykę związaną z wpływem wysokości i aktywności górskiej na organizm człowieka.
P7S_WG
W3 Fizjologiczne mechanizmy adaptacyjne organizmu ludzkiego do funkcjonowania na wysokościach.
P7S_WG
W4 Aktualne wytyczne prawidłowej aklimatyzacji do warunków górskich.
P7S_WG
W5 Podstawowe zjawiska patofizjologiczne oraz sposoby profilaktyki ostrej choroby wysokogórskiej- AMS,
wysokościowego obrzęku mózgu -HACE oraz wysokościowego obrzęku płuc- HAPE.
W6 Procesy patofizjologiczne związane z deterioracją wysokościową.

P7S_WG
P7S_WG

W7 Tematy związane z leczeniem najczęstszych urazów u osób poszkodowanych podczas pobytu w górach
wysokich.
W8 Zagadnienia związane z pobytem na wysokościach osób cierpiących na choroby przewlekłe.

P7S_WG
P7S_WG

W9 Zagadnienia związane z przygotowaniem zabezpieczenia medycznego wyprawy wysokogórskiej.
P7S_WG
W10 Schematy postępowania zawarte w algorytmach ITLS, mając wiedzę w zakresie postępowania z pacjentem
po urazie czaszkowo-mózgowym, po urazie kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn.
W11 Tematy związane z organizacją akcji ratunkowych w górach.

P7S_WG
P7S_WG

W12 Zastosowanie nawigacji przyrządowej i bezprzyrządowej w górach.
P7S_WG
W13 Zagadnienia związane z zaawansowanymi technikami ratowniczymi oraz prowadzeniem farmakoterapii w
warunkach terenowych.
W14 Tematy związane z transportem poszkodowanych w górach.

P7S_WG
P7S_WG

W15 Zagadnienia związane z wpływem niskiej temperatury na organizm człowieka.
P7S_WG
W16 Postępowanie z pacjentem w hipotermii przypadkowej i pourazowej.
P7S_WG

W17 Postępowanie z pacjentem z odmrożeniami.
P7S_WG
W18 Zagadnienia związane z leczeniem bólu u poszkodowanych w warunkach terenowych.
P7S_WG
W19 Zagadnienia w zakresie podstaw meteorologii.
P7S_WG
W20 Zagadnienia związane z bezpieczeństwem lawinowym.
P7S_WG
W21 Zagadnienia związane z technikami poszukiwawczymi, sondowaniem i odkopywaniem poszkodowanych na
lawinisku.
W22 Zagadnienia związane z odpowiednim żywieniem w górach.

P7S_WG
P7S_WG

W23 Tematy związane z przygotowaniem odpowiedniej diety dla poszczególnych osób przebywających w
warunkach terenowych.
W24 Tematy w zakresie fizjologii sportu, mając wiedzę na temat postępowania z pacjentami po urazach
powstałych na skutek uprawiania sportów w warunkach terenowych.
W25 Tematy związane z technikami poszukiwawczymi osób zaginionych w górach.

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

W26 Tematy związane z budowaniem improwizowanych schronów oraz technikami stosowanymi celem
przetrwania w trudnych warunkach terenowych.
W27 Zagadnienia związane ze specyfiką pracy Helicopter Emergency Medical Service (Śmigłowcowej Służby
Ratownictwa Medycznego).
W28 Rolę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ratownictwie górskim.
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W29 Objawy oraz przebieg kliniczny najczęściej występujących na świecie chorób pasożytniczych, wirusowych i
bakteryjnych stanowiących potencjalne ryzyko dla podróżującego.
W30 Zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do podróży w tereny tropikalne, mając wiedzę na temat
zasad prawidłowej profilaktyki zakażeń obowiązującej przed i w trakcie podróży.
W31 Podstawowe uwarunkowania środowiskowe, kulturowe i klimatyczne związane z najczęstszymi chorobami
dotykającymi ludzi przebywających na wysokościach.
W32 Wpływ czynników biologicznych i sanitarnych na zdrowie podróżującego.
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W33 Aktualną sytuację epidemiologiczną na świecie.
P7S_WK
W34 Podstawowe pojęcia z zakresu psychologicznego funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnych- w
szczególności w odniesieniu do uczestnictwa w wyprawach wysokogórskich.
W35 Aspekty prawne związane z udzielaniem pomocy poszkodowanym poza granicami kraju.
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W36 Zagadnienia związane z technikami taternictwa jaskiniowego.
P7S_WG
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Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Prowadzić wstępną zdrowotną kwalifikację osób zainteresowanych uprawianiem sportu w warunkach
górskich.
Uczestniczyć podczas realizacji czynności ratunkowych na miejscu wypadku w górach oraz uczestniczyć w
zaplanowaniu dalszego postępowania w przypadku chorych wymagających leczenia szpitalnego/
specjalistycznego.
Rozpoznać objawy sugerujące występowanie u pacjenta choroby wysokogórskiej, wysokogórskiego obrzęku
mózgu oraz wysokogórskiego obrzęku płuc.
Planować i nadzorować prawidłowy proces aklimatyzacji osób przebywających na wysokościach, zarówno
wśród turystów indywidualnych, jak i w grupach zorganizowanych.
Udzielić pomocy osobom poszkodowanym w warunkach górskich, używając zaawansowanych technik
ratunkowych.
Poprawnie przygotować apteczkę służącą na wyprawy górskie turystom indywidualnym i grupom
zorganizowanym.
Wykonać podstawowe badanie USG w warunkach wyprawy wysokogórskiej.

odniesienie do efektów z PRK
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U8
U9

Zastosować algorytm postępowania z pacjentem urazowym ITLS w odniesieniu do pacjentów z urazami
czaszkowo-mózgowymi, urazami kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha i kończyn.
Używać przyrządów nawigacyjnych oraz planować trasy ewakuacji poszkodowanego w warunkach górskich.
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U10 Zaplanować i poprowadzić akcję ratunkową w górach.
P7S_UO
U11 Prawidłowo przeprowadzić ewakuację poszkodowanego w warunkach terenowych, wykorzystując
improwizowane i profesjonalne środki transportu.
U12 Udzielić pomocy choremu w hipotermii.
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U13 Odpowiednio zabezpieczyć poszkodowanego dotkniętego odmrożeniami.
P7S_UW

U14 Zastosować odpowiednie leczenie przeciwbólowe u chorego w warunkach terenowych.
P7S_UW
U15 Poprawnie interpretować zjawiska meteorologiczne w górach.
P7S_UW
U16 Interpretować komunikaty lawinowe oraz identyfikować niebezpieczeństwa w terenie zagrożonym
lawinowo.
U17 Poprowadzić akcję poszukiwawczą poszkodowanego na lawinisku.
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U18 Opracować odpowiednią strategię żywienia osób przebywających na wysokościach.
P7S_UW
U19 Udzielić informacji na temat zagadnień związanych z żywieniem osób uprawiających sporty w warunkach
terenowych.
U20 Opracować schematy postępowania w przypadku konieczności długoterminowego przetrwania w warunkach
ekstremalnych.
U21 Wziąć udział w procesie ewakuacji poszkodowanego z wykorzystaniem lotniczego środka transportu.
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U22 W precyzyjny sposób określić zadania i najważniejsze cele związane z niesieniem pomocy poszkodowanym
w zdarzeniach masowych.
U23 Rozpoznawać i prawidłowo leczyć podstawowe choroby bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze związane z
wyjazdami w tereny tropikalne.
U24 W odpowiedni sposób interpretować procesy psychologiczne występujące u osób narażonych na warunki
ekstremalne.
U25 Prawidłowo zaplanować jaskiniową akcję ratowniczą, posługując się dostępną dokumentacją jaskiniową.
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U26 W praktyce zastosować techniki poruszania się jaskiniowego z wykorzystaniem platform ewakuacyjnych
oraz technik autoratownictwa jaskiniowego.
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Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Doskonalenia wiedzy i jej ciągłego poszerzania, w szczególności zapoznawania się z nowymi osiągnięciami
naukowymi w dziedzinie nauk medycznych.
Poszerzania swojej wiedzy w zakresie postępowania z osobami przebywającymi na wysokościach w związku
ze stale rosnącą liczbą osób zainteresowanych uprawianiem sportów górskich oraz prowadzeniem nowych
badań
na wyżejwspółpracy
wymienionych
grupach ludzi.
Podejmowania
ze specjalistami
innych dziedzin klinicznych w celu wypracowania najlepszych
schematów diagnostyki i leczenia odmrożeń i hipotermii.
Podejmowania współpracy z zespołem specjalistów celem optymalizacji działań ratowniczych w miejscu
wypadku w górach.
Ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie medycyny ratunkowej i stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
Zdobywania wielodyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu opieki medycznej nad poszkodowanymi w
wyniku urazów w górach.
Współpracy przy ewakuacji pacjenta ze służbami ratownictwa górskiego, włącznie z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym.
Poszerzania swoich umiejętności w zakresie ratownictwa lawinowego i jaskiniowego w odniesieniu do
najnowszych wytycznych.
Rozwiązywania problemów występujących w sferze kontaktów międzyludzkich w grupie osób
podejmujących aktywność w ekstremalnych warunkach związanych z pobytem na dużej wysokości.
Podejmowania pracy w małej grupie, znając rolę lidera oraz podstawowe zagadnienia związane z
psychologicznymi aspektami wypraw w warunkach ekstremalnych.
Umiejętnego wykorzystywania własnych kompetencji interpersonalnych do zrozumienia, zachodzących w
skrajnych środowiskach, zjawisk psychologicznych, zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom oraz
niwelowania
następstw. specjalistami pacjentów zamierzających podjąć działalność w zakresie sportów
Konsultacji z ich
odpowiednimi
górskich.
Zaznajomienia się z zagadnieniami związanymi z etyką i deontologią w medycynie sportowej.
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