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Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością pragnę zaprezentować prospekt informacyjny, który przybliży 
Państwu Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CSM). 
Innowacyjna myśl edukacji medycznej opartej o zaawansowaną symulację medyczną 
została zapoczątkowana w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie między innymi w ramach 
projektu Specjalizacja i Kompetencje w 2011 roku w Zakładzie Anatomii Prawidłowej 
Człowieka. W 2014 roku powołano Centrum Symulacji Medycznej oraz Zakład Dydaktyki i 
Symulacji Medycznej. 
Obecna siedziba CSM została oddana do użytku w 2018 roku przez JM Rektora Prof. dr hab. 
Andrzeja Dropa i spełnia światowe standardy edukacji medycznej – jest „szpitalem przysz-
łości”. W budynku znajdują się kompleksowo wyposażone sale do ćwiczeń, wiernie odzwie-
rciedlające pomieszczenia szpitalne, poradnie, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i 
aptekę. Studenci mają możliwość nauki w specjalnie przygotowanym oddziale ratunkowym 
przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Do dyspozycji pozostaje w pełni wyposażona 
karetka, a budynek został przystosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do 
warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe, w różnych warunkach, 
przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych. CSM jest miejscem realizacji projektu 
Unii Europejskiej MEDIQ-symulacja w edukacji, HQMED – Szpital przyszłości 
i SAFEAST – bezpieczeństwo i opieka nad pacjentem chirurgicznym w okresie okołooper-
acyjnym. Dzięki wsparciu JMR Prof. Wojciecha Załuski oraz całej społeczności CSM jest 
miejscem szkolenia studentów niemalże wszystkich kierunków naszej uczelni, a także 
miejscem realizacji podyplomowych programów edukacyjnych. 
Zasoby infrastrukturalne i sprzętowe CSM w rękach wysoko wykwalifikowanej kadry 
pozwalają zdobyć studentom doświadczenie będące przygotowaniem do kontaktu 
z pacjentem lub formą kompleksowego nabycia umiejętności technicznych i nietechniczny-
ch w bezpiecznym, powtarzalnym i nowoczesnym środowisku edukacyjnym zbliżonym do 
warunków klinicznych. Dzięki temu nasi absolwenci są lepiej przygotowani do realnych 
warunków pracy jakie spotykają podczas opieki nad pacjentami. 
Na działalność CSM składa się praca oraz zaangażowanie wielu ludzi pełnych pasji i mam 
nadzieję, że zapoznanie się z tym folderem sprawi, że Państwo również poczujecie tę pasję. 

SŁOWO WSTĘPU

Prof. dr hab. Kamil Torres
Kierownik Centrum Symulacji Medycznej
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Historia CSM
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- Powołanie Pracowni Symulacji Medycznej przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka.

- Ustanowienie Centrum Symulacji Medycznej jako oddzielnej jednostki międzywydziałowej.
- Przeniesienie pomieszczeń dydaktycznych do budynku przy ul. Chodźki 19 (2 piętro, ok. 350m2)
- Uzyskanie akredytacji amerykańskiego towarzystwa American Heart Association (AHA)
- Zajęcie I miejsca w SimOlympics - Ogólnopolskich zawodach w Symulacji Medycznej odbywających się w 
ramach Konferencji SESAM w Poznaniu 

- Wmurownie kamienia węgielnego pod nowy budynek Zintegrowanego Interdyscypllinarnego Centrum 
Symulacji Medycznej
- Intensywny rozwój współpracy z Klinikami i Zakładami UM oraz wdrażanie zajęć z zastosowaniem technik 
symulacji medycznej do programów studiów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, położnictwo, 
ratownictwo medyczne
- Działalność społeczna: współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz liceami, 
warsztaty pierwszej pomocy

- Rozwój współpracy w ramach Uczelni, a także międzynarodowej
- Organizacja IV Konferencji Symulacji Medycznej połączonej z Ogólnopolskimi Zawodami Symulacji 
Medycznej 

- Zajęcie III miejsca w międzynarodowych zawodach symulacji medycznej odbywających się w Paryżu.
- Rozpoczęcie projektu MedIQ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, 
Rozwój”
- Szkolenie kadr, wyposażanie nowego budynku 
- Rozpoczęcie programu „Symulowanego pacjenta”

- Przeniesienie Centrum Symulacji Medycznej do nowej siedziby przy ul. Chodźki 4
-  Organizacja VI Konferencji Symulacji Medycznej połączonej z Ogólnopolskimi Zawodami Symulacji 
Medycznej
- Rozpoczęcie realizacji zajęć z zastosowanie technik symulacji medycznej na kierunku lekarsko – dentys-
tycznym
- Organizacja egzaminu typu OSCE ( ang. Objective Structured Clinical Examination) dla VI roku kierunku 
lekarskiego.

- Realizacja zajęć dydaktycznych we współpracy z 65 Klinikami i Zakładami UM (ponad300 nauczycieli 
pracujących we współpracy z CSM)
- Współorganizacja Konferencji „Zdrowe Starzenie”
- XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej  i Kryminologii

- Realizacja scenariuszy symulacyjnych w formie on-line dla studentów  kierunku lekarskiego w ramach kursu 
Elderly Medicine
- Rozpoczęcie szkoleń OGAR (Osobista Górnicza Apteczka Ratownicza) dla pracowników kopalnie LW 
Bogdanka
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Misja CSM
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Misją Centrum Symulacji Medycznej 
jest stworzenie wspólnoty opartej o 
profesjonalizm, empatię i rzetelny dia-
log, której celem nadrzędnym jest 
bezpieczeństwo pacjenta chronione 
poprzez utrzymywanie najwyższego 
standardu w edukacji  zawodów 
medycznych.



Budynek 

7 kondygnacji

Ponad  powierzchni użytkowej5000m2
315 miejsc w sali audytoryjnej

95 stanowisk w salach komputerowych

48 unitów stomatologicznych

Sale symulacyjne wysokiej i niskiej wierności
7
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Budynek CSM
Budynek CSM wyposażony jest m. in. 
w następujące sale:

- Symulator karetki
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Symulowane mieszkanie (ul. Dębowa 5)
- Symulowana ulica
- Sala Oddziału Intensywnej Terapii
- Sala OIT pediatryczna
- Sala operacyjna
- Sale porodowa
- Sala położnicza
- 5 sal z unitami stomatologicznymi
- Sale komputerowe
- Sale seminaryjne
- Sale do ćwiczeń umiejętności praktycznych
- Ogólnodostępna czytelnia wraz z komputerami
- Apteka symulacyjna
- Sala pacjentów symulowanych
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  lość realizowanych godzin dydaktycznych
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Centrum Symulacji Medycznej pracuje  dni 6
w tygodniu w godz. Od  do .7:00 20:00

W Centrum Symulacji Medycznej realizowane są 
zajęcia dydaktyczne z następujących wydziałów: 

- Wydział Lekarski, 
- Wydział Lekarsko – Dentystyczny,
- Wydział Nauk o zdrowiu, 
- Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne.   

Średnio w trakcie 1 roku akademickiego 
w CSM realizowane jest ponad 

 godzin dydaktycznych. 114000
W CSM ćwiczy  Klinik i Zakładów UM w Lublinie, 65
a swoje pensum realizuje około  300
nauczycieli akademickich. 



Kadra

10

Kadrę CSM tworzy grupa ambitnych profesjonalistów. Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej, jest 
Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Kamil 
Torres. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, programu Harvard Medical School 
Program for Educators in Healthcare, Boston USA. 

Absolwent programu MBA Politechniki Lubelskiej oraz 
Urbana Champaign, University of Illinois oraz Programu 
Masters in Clinical Education w Edynburgu. Kierownik 
projektów edukacyjnych związanych z edukacją medyczną 
i symulacją. Specjalista chirurgii ogólnej oraz  plastycznej 
i rekonstrukcyjnej. Jest członkiem zespołu ekspertów 
Centrum Innowacyjnej Edukacj i  Medycznej przy 
Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem Zespołu ds. 
Opracowywania Standardu Programu Kształcenia 
w zakresie komunikacji między lekarzem a pacjentem przy 
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

„Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych 
mówią o nas „sekta“, bo jesteśmy bardzo zgranym 
zespołem. Praca w CSM daje nam wiele satysfakcji 
i możliwości rozwoju. Dzięki wsparciu kierownika stale 
poszerzamy swoje kompetencje i doskonalimy umiejętno-
ści“ – zespół CSM w zakresie komunikacji między 
lekarzem a pacjentem przy Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

W skład działu obsługi techniczno-administracyjnej wchodzą technicy, specjaliści inżynieryjno-techniczni 
oraz referenci, którzy ściśle współpracują z pracownikami dydaktycznymi, aby dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom symulacyjnym wspólnie stworzyć studentom warunki do nauki na najwyższym poziomie. 

Dział Inteligentnych Technologii w Edukacji Medycznej (ITEM) jest jednostką odpowiedzialną za tworzenie 
narzędzi wspierających dydaktykę i administrację Uniwersytetu Medycznego, zarówno w obrębie zadań 
realizowanych przez lub w Centrum Symulacji Medycznej jak w skali całej Uczelni. Wśród efektów pracy 
zespołu ITEM znajdują się strony WWW
i aplikacje online, realizacje z zakresu fotografii i grafiki 
komputerowej, a także produkcje filmowe wykorzyst-
ywane jako pomoc naukowa w ramach zajęć 
i egzaminów. Pracownicy działu zapewniają również 
wsparcie dla użytkowników platform używanych do 
pracy i nauczania w sposób zdalny (Zoom, MS Teams, 
Moodle).

ZESPÓŁ TECHNICZNY CSM = 16 OSÓB

INFORMATYCY = 6 
TECHNICY SYMULACJI MEDYCZNEJ = 6
SPECJALISTA SYSTEMÓW AV = 1
CHARAKTERYZATOR = 1
SPECJALSITA DS. PACJENTÓW SYMULOWANYCH = 1
OBSŁUGA SEKRETARIATU/ADMINISTRACJA = 1



  Struktura CSM
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Kierownik 
Centrum
Symulacji
Medycznej

Centrum
Medycznych
Egzaminów 
Testowych

Zastępca Kierownika 
Centrum
Symulacji

Medycznej

Dział obsługi
techniczno-

administracyjnej

ITEM
Dział Inteligentnych 

Technologii w Edukacji
Medycznej

Studio
Filmowe
CSM

Sekcja 
konserwacji 
i zasobów
sprzętowych



  Ważne wydarzenia
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- Powołanie Pracowni Symulacji Medycznej przy Katedrze i Zakładzie 
Anatomii Prawidłowej Człowieka

- Ustanowienie Centrum Symulacji Medycznej jako oddzielnej 
jednostki międzywydziałowej.
- Przeniesienie pomieszczeń dydaktycznych do budynku przy ul. 
Chodźki 19 
- Uzyskanie akredytacji amerykańskiego towarzystwa American Heart 
Association (AHA)
- Zajęcie I miejsca w SimOlympics - Ogólnopolskich zawodach w 
Symulacji Medycznej odbywających się w Poznaniu 

- Wmurownie kamienia węgielnego pod nowy budynek 
Zintegrowanego Interdyscypllinarnego Centrum Symulacji Medycznej
- Współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami 
oraz liceami, warsztaty pierwszej pomocy

- Rozwój współpracy w ramach Uczelni, a także międzynarodowej
- Organizacja IV Konferencji Symulacji Medycznej połączonej z 
Ogólnopolskimi Zawodami Symulacji Medycznej 

- Zajęcie III miejsca w międzynarodowych zawodach symulacji 
medycznej odbywających się w Paryżu.
- Rozpoczęcie projektu MedIQ 
- Szkolenie kadr, wyposażanie nowego budynku 
- Rozpoczęcie programu „Symulowanego pacjenta”

- Przeniesienie Centrum Symulacji Medycznej do nowej siedziby przy 
ul. Chodźki 4
-  Organizacja VI Konferencji Symulacji Medycznej 
- Rozpoczęcie realizacji zajęć z zastosowanie technik symulacji 
medycznej na kierunku lekarsko – dentystycznym
- Organizacja egzaminu typu OSCE dla VI roku kierunku lekarskiego.

- Realizacja zajęć dydaktycznych we współpracy z 65 Klinikami 
i Zakładami UM 
- Współorganizacja Konferencji „Zdrowe Starzenie”
- XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminologii

- Realizacja scenariuszy symulacyjnych w formie on-line dla studentów  
kierunku lekarskiego w ramach kursu Elderly Medicine
- Rozpoczęcie szkoleń OGAR (Osobista Górnicza Apteczka Ratownicza) 
dla pracowników kopalni LW Bogdanka

2013 

2014 

2015 

2016

2017

2018 

2019 

2020



Realizowane projekty
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MediQ - symulacja w edukacji medycznej - program 
rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Podstawowym celem projektu jest dążenie do ciągłej  
poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie poprzez realizację programu rozwojowego. 
Najważniejszym elementem programu jest utworzenie na 
bazie dotychczasowego Centrum Symulacji Medycznych 
nowej jednostki o nazwie Zintegrowane Interdyscyplinarne 
Centrum Symulacji Medycznej (ZICSM) Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. Utworzony obiekt zostanie 
wyposażony w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie 
baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji 
medycznych wykorzystująca najnowsze technologie. 
W zakres rzeczowy projektu wchodzi wiele elementów, 
polegających zarówno na nabyciu szeregu najnowo-
cześniejszego sprzętu stanowiącego wyposażenie 
28 pracowni do nauki metodami symulacji medycznych, jak 
i przeprowadzeniu szerokiego zakresu szkoleń dla kadry 
dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Kolejnym etapem jest pilotażowy program nauki studentów 
kierunków lekarskiego, pielęgniarskiego, położniczego 
i lekarsko-dentystycznego, a także opracowanie i wydanie 
podręcznika do symulacji medycznych, opracowanie 
scenariuszy oraz realizacja filmów szkoleniowych i organiza-
cja konferencji tematycznych i utworzenie platformy 
e-learningowej.

HQMedEd – High Quality Medical Education –
Zintegrowane Programy Rozwoju  Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczności 
akademickiej, czyli studentów, doktorantów, pracowników 
kadry kierowniczej i administracyjnej w obszarach kluczow-
ych dla rozwoju uczelni poprzez wdrożenie zintegrowanych 
programów.

Centrum Symulacji Medycznej aktywnie współpracuje m.in. z: 
- Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji, 
- IFMSA-Poland, 
- Organizacją Młodzi Medycy, 
- Centrum Wolontariatu 
- i innymi organizacjami studenckimi.

Organizowane są różnego rodzaju warsztaty i zajęcia 
dodatkowe, m. in. takie jak:

- Tydzień Umiejętności Praktycznych
- Warsztaty Szycia Chirurgicznego
- Warsztaty z biopsji szpiku
- Warsztaty z zakresu wkłuć lędźwiowych
- Warsztaty z Badania Fizykalnego
- Akcja oddawania krwi
- Warsztaty ortopedyczne
- Warsztaty z zakresu intubacji
I wiele innych….



Realizowane projekty
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SAFEAST – Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka 
nad pacjentem chirurgicznym

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeń-
stwa pacjentów chirurgicznych i zespołów zabiegowych 
poprzez szkolenie zespołów interdyscyplinarnych. 
Ponadto realizowanym celem szczegółowym jest 
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
z zakresu optymalizacji postępowania z pacjentem 
chirurgicznym w stanach nagłych i planowych procedura
ch chirurgicznych oraz kształtowanie postaw i umiejętno
ści z zakresu współpracy w zespołach interdyscyplinarn
ych. Grupą docelową projektu są lekarze specjaliści 
i lekarze w trakcie specjalizacji w następujących obszarach: 
chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, 
ginekologii, urologii, torakochirurgii, kardiochirurgii, 
chirurgii naczyniowej. Oferta szkoleniowa skierowana 
będzie do lekarzy z terenu całego kraju.

TUP czyli tydzień umiejętności praktycznych to cykl 
tygodniowych warsztatów fakultatywnych odbywając
ych się w Centrum Symulacji Medycznej. Projekt 
realizowany jest przez CSM wraz ze Studenckim Kołem 
Symulacji Medycznej, IFMSA - Poland Oddział Lublin, 
Młodymi Medykami oraz Lubelskim Towarzystwem 
Studentów Analityki Medycznej. Seria zajęć adresowana 
jest do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, chętnych poszerzać swoją 
wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie realizowa
nym na zajęciach. Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji dydaktycznych oraz umiejętności praktyczn
ych studentów UM w Lublinie w obrębie infrastruktury 
dydaktycznej CSM. Szkolenia odbywają się między 
innymi w obszarze toksykologii, ginekologii, diagnostyki 
laboratoryjnej czy pierwszej pomocy. 

Szkolenie OGAR  (Osobista Górnicza Apteczka 
Ratownicza) organizowane wspólnie z Kopalnią Węgla 
Kamiennego Lubelski Węgiel Bogdanka SA, realizowane 
wg programu stworzonego w odpowiedzi na potrzeby 
górników i sanitariuszy górniczych pracujących pod 

ziemią. Obejmuje postępowanie w przypadkach 
zagrożenia zdrowia i życia w specyficznych warunkach 
kopalni, z utrudnionym dostępem do poszkodowanego
i zasobów systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. W celu wiernego odtworzenia realiów 
miejsca pracy osób szkolonych, przygotowano symul-
owany tunel do ratownictwa w ograniczonej przestrzeni
 z monitoringiem noktowizyjnym umożliwiającym analizę 

Studenckie Koło Symulacji Medycznej, koło pod opieką 
instruktora z CSM, prowadzi badania dotyczące efekt-
ywności technik symulacyjnych w nauczaniu anatomii 
chirurgicznej i radiologicznej, jak również zajmuje się 
organizacją warsztatów cyklicznych wykorzystujących 
techniki symulacyjne HIT (Holizm, Innowacja, Trening): 
Anatomiczne Podstawy Badania Neurologicznego, 
Anatomiczne Podstawy Badania Radiologicznego, 
Warsztaty z Szycia Chirurgicznego. W ramach SKSM 
instruktorzy przygotowują studentów do Ogólnopolskich 
zawodów SimChallenge. 

wykonania wdrażanych procedur.

Wycieczki edukacyjne dla szkół podstawowych oraz 
średnich.



  Kursy realizowane w CSM 
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Kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z CSM:

1. Szkolenia z zakresu aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej
2. Szkolenia OGAR dla pracowników kopalni LW Bogdanka
3. Szkolenia techników symulacji medycznej
4. Szkolenia instruktorów symulacji medycznej

Sekretariat: 

ZAPISY
         info.csm@umlub.edu.pl

tel. 81 448 59 30 

        www.csm.umlub.edu.pl



Oferta edukacyjna
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Kursy i szkolenia

BLS (AHA) – szkolenie z zakresu podstawowych czynności 
resuscytacyjnych skierowany do studentów kierunków 
medycznych oraz pracowników wykonujących zawody 
medyczne. Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora 
z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie 
umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyj-
nych prowadzonych zarówno przez jednego ratownika, jak 
i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

ACLS - Uczestnicy kursu rozwijają swoje umiejętności w zakresie 
diagnozowania oraz podejmowania interwencji w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia i oddechu, ostrej arytmii, świeżego 
udaru i ostrych zespołów wieńcowych oraz w okresie po 
powrocie spontanicznego krążenia przez ćwiczenia praktyczne 
i aktywne uczestnictwo w symulowanych przypadkach. Kurs przeznaczony dla studentów kierunków medycznych oraz personelu 
medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i oddechu lub innych nagłych przypadków związanych z 
układem krążenia, lub w nim uczestniczy.

PALS – zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci – tradycyjne szkolenie z udziałem instruktora oparte jest na materiałach 
wideo i szeregu symulacji przypadków związanych z udzielaniem pomocy doraźnej dzieciom w celu wzmocnienia ważnych koncepcji 
systematycznego podejścia do oceny przypadku dziecka, podstawowych czynności resuscytacyjnych, algorytmów postępowania, 
skutecznej resuscytacji oraz dynamiki pracy zespołu. Celem kursu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u dzieci jest poprawa 
jakości opieki świadczonej dzieciom poważnie chorym lub rannym, przejawiająca się lepszymi rezultatami. Kurs przeznaczony jest dla 
studentów kierunków medycznych oraz personelu medycznego.

Heartsaver pierwsza pomoc – RKO AED – szkolenie przeznaczone dla osób o ograniczonym przygotowaniu medycznym lub bez 
takiego przygotowania, które muszą nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i reagować w sytuacji zadławienia lub nagłego zatrzymania 
akcji serca w ciągu pierwszych minut przed przyjazdem ratowników lub pracowników służby zdrowia, którzy przejmą opiekę nad 
poszkodowanym. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z tamowaniem krwotoku, udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku 
skręceń, złamań, wstrząsu i innych. Kurs ten obejmuje również naukę RKO u osób dorosłych oraz korzystania z automatycznego 
defibrylatora zewnętrznego.

Kurs „Pierwsza pomoc dla rodzica” - „Pierwsza pomoc dla rodzica” to kurs poświęcony zagadnieniem codziennych zagrożeń zdrowotn-
ych dotyczących dzieci i niemowląt. Kurs oparty jest o autorski model realizacji zajęć. Całość merytoryczna oparta jest na najnowszych 
zaleceniach wiodących organizacji międzynarodowych. Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich sprawujących opiekę nad dziećmi 
i niemowlętami. 

Kurs „Pierwsza pomoc dla szkół – BLS” - to kurs poświęcony zagadnienieniom codziennych zagrożeń zdrowotnych dotyczących 
wszystkich grup wiekowych. Kurs oparty jest o autorski model realizacji zajęć i przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Całość merytory-
czna oparta jest na najnowszych zaleceniach wiodących organizacji międzynarodowych.

Podstawy MeDyCyNy nagłej to kurs dla pracowników sektora ochrony zdrowia mający na celu solidne powtórzenie i usystematyzowa-
nie wiedzy i umiejętności z radzeniem sobie z pacjentem w stanach nagłych w środowisku szpitalnym, przedszpitalnym i ambulatoryj-
nym.  Uczestnicy biorą udział w części warsztatowej mającej na celu opanowanie podstawowych czynności związanych z technicznym 
i manualnym aspektem opieki nad pacjentem. Następnie studenci biorą udział w scenariuszach symulacyjnych wysokiej wierności 
działając w zespołach.

         info.csm@umlub.edu.pl
tel. 81 448 59 30 

        www.csm.umlub.edu.pl

Masz pomysł? 
Razem go zrealizujemy.



Oferta edukacyjna
Stany Nagłe w Chorobach Układu Oddechowego – kurs jest 
przeznaczony dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni), który ma na celu usystematyzowanie wiedzy oraz 
umiejętności osłuchiwania pacjenta, rozpoznania patologii układu 
oddechowego oraz wdrażania odpowiedniego postępowania 
w stanach nagłych.

Ratownictwo Medyczne w Wypadkach Masowych z Elementami 
Ewakuacji to kurs przeznaczony dla pracowników w Zespołach 
Ratownictwa Medycznego (lekarze, pielęgniarze/pielęgniarki, 
ratownicy medyczni,) oraz dla dyspozytorów medycznych. Kurs ma na 
celu praktyczne przygotowanie do postępowania w wypadkach 
masowych. Uczestnicy kursu biorą udział w warsztatach z zakresu 
wdrażania procedur w sytuacji zaistnienia wypadku masowego oraz 
w symulacji wypadku masowego, a także z wdrażania omówionych procedur.

Medycyna Ratunkowa Inaczej - kurs przeznaczony dla ratowników medycznych pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz 
Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Kurs ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu Medycyny Ratunkowej z naciskiem na 
postępowanie przedszpitalne. Uczestnicy biorą udział w warsztatach z podstawowych i zaawansowanych technik postępowania 
z pacjentem a także w zaawansowanych scenariuszach z zakresu czynności wykonywanych u osób dorosłych.

Kurs stany nagłe w psychiatrii przeznaczony jest dla personelu medycznego, który pracując z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi 
będzie musiał podejmować decyzje w sytuacjach, kiedy życie i /lub zdrowie osoby, której pomagają jest zagrożone lub też zachowanie tych 
osób stanowi zagrożenie dla osób trzecich, w tym członków personelu medycznego. Z uwagi na to, że świadczenia zdrowotne dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi mogą być realizowane w różnych miejscach, kurs ten jest przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników 
medycznych oraz przedstawicieli niższego personelu medycznego pracujących w oddziałach psychiatrycznych, innych oddziałach 
szpitalnych, w tym w SOR, ZRM oraz w DPS.

Podstawy tworzenia stron i aplikacji WWW dla przedstawicieli zawodów medycznych - 
Celem szkolenia jest danie osobom ze środowiska medycznego, niezaznajomionym
z tematyką objętą kursem, możliwości samodzielnego radzenia sobie z tworzeniem prostych 
stron WWW i aplikacji online poprzez pokazanie podstaw i możliwych kierunków samod-
zielnego rozwoju. Kurs przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz 
personelu jednostek służby zdrowia. 

Technik IT w CSM - celem szkolenia jest przekazanie idei pracy na stanowisku Technika IT 
w Centrum Symulacji Medycznej poprzez przedstawienie organizacji i zakresu zadań 
techników IT w CSM UM w Lublinie, zaprezentowanie tworzonych przez nich narzędzi 
wspierających dydaktykę oraz obsługiwanych przez nich systemów. Szkolenie przeznac-
zone jest dla osób odpowiedzialnych za organizację centrów symulacji medycznej oraz 
personel techniczny. 

Szkolenie techników symulacji medycznej - Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika 
w zagadnienia związane z realizacją zajęć przy zastosowaniu technik symulacji medycznej. 
Uczestnicy szkolenia poznają podstawy obsługi sprzętu symulacyjnego – zarówno 
zaawansowanych fantomów, jak i prostych trenażerów. Celem szkolenia jest również 
przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania zajęć, zarządzania wykorzyst-
aniem zasobów sprzętowych, materiałów zużywalnych, a także rezerwacji sal na 
zajęcia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w charakterze 
techników symulacji medycznej lub planujących podjęcie pracy w CSM. 17
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Narzędzia wsparcia dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Praca na zajęciach (student + nauczyciel):
HOF- Szpital przyszłości, system do prowadzenia symulacji medycznej wysokiej wierności.
Tytan - System testów komputerowych na potrzeby ćwiczeń podczas zajęć dydaktycznych.
Drzewa Decyzyjne - System do ćwiczeń oraz weryfikacji wiedzy oparty na podejmowaniu decyzji i związkach 
przyczynowo-skutkowych.
CMET - System integrujący komputerowe systemy weryfikacji wiedzy, obecnie testy komputerowe oraz 
Dziennik 
Praktyk (PNK).
Platforma e-learningowa Moodle - Platforma e-learningowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
CREF - Centralny Rejestr Egzaminów i Fakultetów

Narzędzia dla nauczycieli i administracyjne:

OSCE Examiner - System do przeprowadzanie egzaminów OSCE.
Listy obecności - System do rejestrowania obecności i aktywności studentów na zajęciach.
Centrum Egzaminacyjne CSM - Rejestracja egzaminów.
Rezerwacja sal CSM - Formularz rezerwacji sal w Centrum Symulacji Medycznej na zajęcia dydaktyczne UM 
w 
Lublinie i inne wydarzenia.
CSM Find - Wyszukiwarka sprzętu w Centrum Symulacji Medycznej dla pracowników technicznych.
Zoom - rezerwacje spotkań, formularz online do rezerwacji spotkań na platformie Zoom
Ankiety zajęć dydaktycznych - techniczna ocena przebiegu zajęć dydaktycznych w Centrum Symulacji 
Medycznej.

Strony informacyjne:

zdalne.umlub.pl - Informacje dotyczące zdalnego nauczania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Harmonogram CSM - Harmonogram zajęć dydaktycznych i innych wydarzeń odbywających się w Centrum 
Symulacji Medycznej. 
vCSM - Wirtualna mapa Centrum Symulacji Medycznej wraz z opisami sal.
Blask - Informator uniwersytecki,
Egzaminy CMET dla PNK - Strona z informacjami dot. egzaminów w systemie CMET dla Praktycznego 
Nauczania 
Klinicznego
OSCE dla PNK - Strona z informacjami dot. egzaminów OSCE dla Praktycznego Nauczania Klinicznego

e-csm.umlub.pl  E-CSM
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Program SP2B jest jednym z pierwszych 
tego rodzaju przedsięwzięć w kraju. 
Zaczynaliśmy w 2016 roku od kilkudzie-
sięciu godzin dydaktycznych w semes-
trze, a już w 2020 roku było ich ok. 400. 
Pacjenci standaryzowani to zdrowe 
osoby przeszkolone do tego aby realis-
tycznie odtworzyć historię i przebieg 
danego przypadku, demonstrując 
fizyczne i emocjonalne symptomy 
choroby prawdziwego pacjenta. Są to 
osoby między 20 a 75 rokiem życia, które 
łączy chęć wspierania edukacji przysz-
łych lekarzy. Uczestniczą w nauczaniu 
rozmaitych umiejętności: od procedur 
badania fizykalnego, także z wykorzyst-
aniem trenażerów, jako pacjenci hybry-
dowi, po zbieranie wywiadu i dyskutowa-
nie na trudne tematy. Wykorzystanie 
pacjentów standaryzowanych umożliwia 
wszystkim studentom przeżycie tego 
samego doświadczenia w bezpiecznych 
warunkach, bez obaw, że zrobią komuś 
krzywdę.

„Kiedy spotykam lekarzy, którzy nie umieją nawiązać kontaktu, jeszcze bardziej się 
przekonuję do tego, że praca SP jest bardzo bardzo potrzebna” - Kasia, lat 32
„Bycie pacjentem standaryzowanym daje mi satysfakcję, że mogę pomóc w kształceniu 
studentów medycyny, że biorę udział w procesie kształcenia. Mam osobiste przekonanie, że 
pracuję w bardzo ważnym i pożytecznym miejscu” - Michał, lat 46

Więcej informacji na temat programu: 

dr Magdalena Horodeńska
         magdalenahorodenska@umlub.pl

Rekrutacja pacjentów standaryzowanych: 

Aleksandra Klimek
         aleksandraklimek@umlub.pl 

781 169 049
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Pozytywnie oceniam pomoc osób odpowiedzialnych za sale i sprzęt, mimo niewielkiej 
ilości prowadzonych zajęć otrzymaliśmy również nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Budynek oraz sprzęt są nowoczesne, więc prowadzenie zajęć w takich warunkach w 
porównaniu do warunków panujących w USzD to sama przyjemność.
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

Do plusów powadzenia zajęć w CSM należą: możliwość wykorzystania multimediów - 
rzutnik, nagłośnienie, ekran, internet, wyposażenie umożliwiające instruktaż oraz naukę 
obsługi podstawowych aparatów do pomiaru ciśnienia, poziomu cukru itp., 
klimatyzacja - zapewnia komfort pracy nauczycielom i studentom
Prof. dr hab. 

W Centrum Symulacji prowadzę zajęcia trzeci rok i mam dobrą opinię o warunkach i 
ludziach, którzy tam pracują. Wewnątrz budynku jest bardzo czysto, podłoga na 
korytarzach lśni a w łazienkach  zawsze jest mydło i środki dezynfekcyjne i również 
jest bardzo czysto. Czasem mam w  wrażenie, że panie sprzątające chodzą za 
prowadzącymi i wszystko dezynfekują i wycierają. 
Sale do prowadzenia zajęć były dobrze przygotowane, zawsze miałam wyposażenie, 
które zamawiałam, jeśli zabrakło podczas zajęć drobnych materiałów, to na bieżąco 
było rozwiązywane. Dodatkowo sale wyposażone są w laptopy i dostęp do 
Internetu, co ułatwia niejednokrotnie poprowadzenie zajęć.
Bardzo dobrze prowadzi się zajęcia w salach ze sterownią, gdyż pozwala to 
studentowi na samodzielne myślenie i skupieniu się na wykonaniu zadania w 
oddzielnej Sali a nauczycielowi na obiektywną obserwację i ocenę studenta.
Jeśli pojawi się jakiś problem z salą, można liczyć na kompetentną pomoc techniczną
dr n. o zdr. 
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Od trzech lat studenci kierunku lekarsko-dentystycznego mają również do dyspozycji 
nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w którym nauczane są tzw. przedmioty 
przedkliniczne, przygotowujące do pracy z pacjentem. To tu studenci pod okiem 
nauczycieli akademickich na fantomach uczą się jak opracowywać ubytki, szlifować 
zęby, wykonywać ekstrakcje i wiele, wiele innych czynności niezbędnych, by być 
właściwie przygotowanym do wejścia na klinikę i spotkanie z pacjentem. Jest to  
zasadnicza część nauczania stomatologii, umożliwiająca uzyskanie odpowiedniej 
wiedzy i wyćwiczonych umiejętności praktycznych zanim zacznie się leczyć 
prawdziwych pacjentów.
lekarz med. 

Bardzo cenię odgrywanie scenek, zwłaszcza w czasie pandemii. – Damian, II rok 
Pielęgniarstwo

Wysokiej jakości sprzęt symulacyjny, możliwość przećwiczenia sytuacji klinicznych na 
modelach, fantomach.
- Grzegorz, IV rok lekarsko-dentystyczny

Możliwość nauki na fantomach, w warunkach które umożliwiają popełnianie błędów 
oraz powtórzenie błędnie wykonanej procedury bez ryzyka dla pacjenta. -Magda, V 
rok Lekarski

 Zajęcia umożliwiają przećwiczenie trudnych sytuacji w bezpiecznych warunkach – 
Sylwia, V rok Lekarski
Dużo możliwości, interesujące scenariusze gdy asystent dobrze prowadzi zajęcia, 
feedback, nauka w bezpiecznych warunkach – Daria IV rok lekarski
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Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej (WL)

Approaches to stimulate clinical reasoning in continuing medicaleducation during the COVID-19 pandemic. 
KATARZYNA NAYLOR, KAMIL TORRES. 

Hybrid simulation of pediatric gynecologic examination: a mix-methods study of learners' attitudes and factors 
affecting learning.  ANNA TORRES, MAGDALENA HORODEŃSKA, GRZEGORZ WITKOWSKI, KAMIL
TORRES. BMC Med. Educ. 2020 vol. 20 nr 1 164, s. 1-9

Transition to online is possible: Solution for simulation-based teaching during the COVID-19 pandemic. 
 KAMIL TORRES, ANNA TORRES, EWA DOMAŃSKA-GLONEK, WOJCIECH DZIKOWSKI, JAN KORULCZYK

High-fidelity hybrid simulation: a novel approach to teaching PAG. ANNA TORRES, MAGDALENA 
HORODEŃSKA, GRZEGORZ WITKOWSKI, TOMASZ BIELECKI, KAMIL TORRES.

Ocena umiejętności komunikowania się i postaw studentów wobec pacjenta symulowanego w symulacjach 
medycznych wysokiej wierności : praca doktorska. HORODEŃSKA MAGDALENA. 

Protokół ISBAR jako narzędzie do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik symulacji medycznej 
w procesie kształcenia przeddyplomowego : praca doktorska. WITKOWSKI GRZEGORZ.

Technology integration into a curriculum using simulation techniques. KAMIL TORRES, KATARZYNA NAYLOR, 
ANNA TORRES, EWA DOMAŃSKA-GLONEK

Does simulation-based training facilitate the integration of human anatomy with surgery? A report of a novel 
Surgical Anatomy Course. [AUT.] KAMIL TORRES, ANNA TORRES, MARTA DENISOW-PIETRZYK, ŁUKASZ 
PIETRZYK, RYSZARD MACIEJEWSKI
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Zespół dydaktyczny Zakładu Dydaktyki
i Symulacji Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
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