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WieloprofiloWe Centrum 
SymulaCji medyCznej

cENTRUm SYmULacj I  mEdYcZNEj

__ ewa Sapeńko

24 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warsza-
wie zostały podpisane umowy o dofinansowanie na two-
rzenie nowych centrów symulacji medycznej w sześciu 
ośrodkach akademickich kształcących przyszłych lekarzy 
w kraju. Umowę na utworzenie Wieloprofilowego 
Centrum Symulacji Medycznej podpisał też Uniwersytet 
Zielonogórski reprezentowany przez prorektora ds. 
rozwoju i współpracy z gospodarką UZ, dr. hab. inż. 
Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ. Przy podpisaniu umowy 
obecne były również: Anna Gołaszewska kwestor UZ 
i Agnieszka Żeromska-Michniewicz – kierownik otwartego 
24 stycznia br. Monoprofilowego Centrum Symulacji Me-
dycznej dla studentów pielęgniarstwa.

Nasza uczelnia otrzyma z Ministerstwa na ten cel 10 mln 
237 tys. zł z unijnych środków w ramach Programu Wie-
dza Edukacja Rozwój. Od dnia podpisania umowy mamy 
12 miesięcy na uruchomienie centrum. Otrzymane środki 
zostaną przeznaczone na wyposażenie w symulatory, fan-

tomy, aparaturę i sprzęt medyczny, szkolenia i kursy dla 
personelu dydaktycznego z zakresu symulacji medycznej.

Nowa jednostka Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego powstanie w budynku przy 
ul. Energetyków, gdzie na trzech kondygnacjach (parter,  
I i II piętro) powstaną nowocześnie wyposażone sale do 
ćwiczeń dla studentów kierunku lekarskiego.

Przyszli lekarze będą ćwiczyć w kompletnie wyposażo-
nych salach, m.in.: operacyjnej, intensywnej terapii i po-
rodowej. Znajdzie się tam też szpitalny oddział ratunkowy 
i symulator ambulansu typu S (w rzeczywistości taki am-
bulans jest wykorzystywany do trudniejszych przypadków 
– na jego pokładzie znajduje się ratownik i minimum jeden 
lekarz). 

Te i inne sale do ćwiczeń procedur medycznych będą 
w pełni wyposażone w symulatory, systemy audio-video, 
fantomy, sprzęt medyczny i meble medyczne.
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