Załącznik 2
Informacja o prowadzonej działalności
I. Czy Realizator Koordynacji szkoleń i prowadzenia szkoleń spełnia poniżej
przedstawione wymagania:
1.

zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.):
9 uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
9 inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia
podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczorozwojowe
9 inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów

Ponadto: czy spełnia poniżej przedstawione wymagania, opisz w jaki sposób:
9 posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu koordynacji szkoleń
prowadzeniu szkoleń specjalistycznych w zakresie przekazywania umiejętności
wyższych dziedzin medycyny lub udzielania świadczeń zdrowotnych,
9 posiada opracowany Program szkolenia obejmujący zakres tematyczny dotyczący
diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego i opieki nad chorymi po
leczeniu onkologicznym, w tym między innymi tematy z zakresu: technik operacji
i zasad chirurgii onkologicznej, radykalnej i paliatywnej w szczególności
w odniesieniu do następujących nowotworów:: rak piersi, rak jelita grubego, żołądka,
nowotworów wątroby i dróg żółciowych, w tym pęcherzyka żółciowego, rak trzustki,
rak nerki, raki skóry, czerniak.
9 posiada

harmonogram

działań

oraz

propozycję

partnerów

uczestniczących

w realizacji szkoleń, oraz wskazanie sposobu rekrutacji, gwarantujący przeszkolenie
400 uczestników w roku 2012.

9 kierownikiem kształcenia powinna być osoba posiadająca specjalizację z onkologii
klinicznej lub chirurgii ogólnej preferowany stopień naukowy co najmniej doktora,
9 forma szkoleń – oferta prowadzenia szkoleń uwzględnia organizację warsztatów przy
czym min. liczba godz. wykładowych w trakcie warsztatu to 8 godz. Jedna godzina
wykładowa trwa min. 45 min.
9 wynagrodzenie dla kary wykładowej wynosi nie więcej niż 300 zł. za jedną godzinę
wykładową.
II. Czy jednostki szkolące wybrane przez Koordynatora zadania spełniają wymagania
określonych w pkt 1 i poniżej opisz w jaki sposób:
9 zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych,
9 zatrudniające specjalistów w dziedzinie m.in.: chirurgii ogólnej, onkologii
klinicznej, radioterapii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii
onkologicznej, onkologii i hematologii lub innych zawodów medycznych
mających zastosowanie w onkologii.
9 posiadające
w

trakcie

odpowiednią

aparaturę

prowadzenia

zajęć

diagnostyczną

praktycznych

do

wykorzystania

(działania

edukacyjne

i szkoleniowe),
9 posiadające odpowiedni sprzęt audiowizualny, zapewniony dostęp do sal
wykładowych, seminaryjnych,
9 posiadające kadrę dydaktyczną o głębokiej znajomości przedmiotu na
poziomie akademickim, oraz przygotowaniem dydaktycznym.

