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Raport końcowy  

Kierownika merytorycznego projektu „Kształcenie podyplomowe 

lekarzy w Szpitalu Bródnowskim” dotyczący jego przebiegu i realizacji  

w okresie 02.2017 - 03.2019 

 

 

Projekt szkoleniowy pod nazwą: „Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu 

Bródnowskim” realizowany przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą był realizowany na podstawie podpisanej umowy  

o dofinansowanie z Ministrem Zdrowia nr POWR.05.04.00-00-0091/16-00 w ramach naboru  

o numerze: POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16 z Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje 

kadr medycznych, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia w okresie od dnia 28 lutego 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, a następnie przedłużony do dnia 31 marca 2019 roku. 

Celem szczegółowym POWER 2014-2020 jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr 

medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Zatem 

konieczność realizacji projektu było spowodowane niedoborem odpowiedniej wiedzy oraz 

ograniczonymi umiejętnościami i doświadczeniem i wśród pracowników szpitali, a w szczególności 

lekarzy POZ, na terenie Polski w zakresie diagnozowania i leczenia osób dotkniętych chorobami 

oraz zaburzeniami psychicznymi, chorobami nowotworowymi oraz układu krążenia. 

Brak potrzebnych umiejętności powoduje nieefektywne udzielanie wsparcia i pomocy dla osób  

z chorobami kardiologicznymi oraz nowotworowymi, ale także z zaburzeniami psychicznymi, a cała 

odpowiedzialność za odpowiednią diagnozę spoczywa wykwalifikowanych lekarzach, których liczba 

wciąż jest niewystarczająca. Tematy przeprowadzanych kursów tego projektu zostały zdefiniowane 

na podstawie wyników z ankiet przeprowadzonych wśród lekarzy Szpitala Bródnowskiego, a także 

zostały poparte doświadczeniem placówki – wskazując tematy, do których dostęp lekarzy jest 

szczególnie utrudniony i które nie są oferowane dla lekarzy POZ przez inne dostępne obecnie formy 

wsparcia. 

Lekarze POZ są pierwszymi osobami, które odpowiedzialne są za właściwą diagnozę chorób i od ich 

dalszej decyzji zależy dalsze życie i zdrowie człowieka. Odpowiedzialność pokazuje, jak ważne jest 

wsparcie tego obszaru leczenia i podniesienie kwalifikacji lekarzy POZ, aby szybciej i skuteczniej 

można rozpoznać osoby potrzebujące szczególnej pomocy. Kwalifikacje zdobyte w ramach realizacji 

projektu miały na celu podnieść umiejętności lekarzy POZ, które w znacznym stopniu ułatwiają 

prace w funkcjonującym systemie publicznym ochrony zdrowia. 

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji 200 lekarzy (w tym: 97 mężczyzn i 103 

kobiety), którzy w realizowanym okresie z własnej inicjatywy zgłosili chęć podniesienia  

i doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji w obszarze diagnozowania i leczenia chorób 

cywilizacyjnych a w szczególności chorób nowotworowych w obszarze ginekologii oraz zaburzeń 

psychicznych w zakresie rozpoznawania tendencji samobójczych czy walki z agresją, z terenu 

całego kraju. 

Założono, że uczestnictwo w kursie przełoży się na chęć samorozwoju i podnoszenia własnych 

kwalifikacji poprzez dalsze uczenie się oraz kształtować będzie postawę uczenia się całe życie,  

co pozytywnie wpłynie na jego zaangażowanie pracę oraz wzmocni jego pozycję na rynku pracy.  

A wsparcie zostanie skierowane do osób, którzy nie są obojętni na swoją przyszłość na rynku pracy 
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i chcą realizować zalecenia wykazane na Mapie Potrzeb Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.  

W ramach wsparcia zostały też wzięte pod uwagę analizy potrzeb zdrowotnych zawartych  

w Mapach Potrzeb Zdrowotnych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej: 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ 

Nabór do projektu miał charakter otwarty, a bezpośrednie wsparcie zostało skierowane do lekarzy 

pracujących w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ. 

Założono, że lekarze z POZ będą mieli pierwszeństwo w prowadzonej rekrutacji, a co najmniej 30% 

uczestników projektu będą stanowić osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia)  

w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. 

Zapisy na poszczególne kursy były prowadzone w sposób ciągły do czasu utworzenia grupy 

szkoleniowej. Informacje na temat przeprowadzonej rekrutacji oraz realizowanego projektu były 

prowadzone w ramach bieżącej działalności Szpitala Bródnowskiego i na stronie internetowej 

Szpitala, a także dzięki uprzejmości innych podmiotów leczniczych na ich terenie. Zapisy były 

prowadzone za pomocą poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej. O przyjęciu do projektu 

decydowała procedura rekrutacji uwzględniająca status lekarza wraz z deklaracją chęci udziału  

w projekcie z własnej inicjatywy i dostosowaniem się do wytycznych i przepisów RODO. 

Jako warunek konieczny, wynikający z uwarunkowań unijnych położono nacisk przy realizacji 

projektu na propagowane równości płciowej. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji 

lekarzy – kobiet. Dzięki temu kobiety lekarze, ale także młodzi i jeszcze nie tak bardzo 

doświadczeni lekarze mogli podnieść stan swojej wiedzy i kwalifikacji w celu podejmowania zadań 

lepiej płatnych i o większej odpowiedzialności; zatem niwelowanie dyskryminacji w znacznym 

stopniu mogło przyczynić się do zwiększenia ich statusu materialnego i społecznego. Zdobycie 

nowej wiedzy i kompetencji mogło przyczynić się do zwiększenia możliwości zmiany stanowiska, 

zwiększenia wiary we własne możliwości. W swych założeniach projekt nie wykluczał również 

udziału osób niepełnosprawnych oraz osób doświadczonych wykluczeniem ze względu na małe 

kompetencje zawodowe. Zdalny proces rekrutacji ułatwiał zapisy osobom niepełnosprawnym. 

Szpital przystosował salę wykładową dla tychże osób. Przedsięwzięcie zwiększyło zainteresowanie 

wśród każdej grupy niezależnie od posiadanego doświadczenia, płci, wieku czy stopnia sprawności 

fizycznej. 

W celu efektywnej realizacji projektu, zaplanowano wykorzystanie wieloletniego potencjału Szpitala 

Bródnowskiego. Natomiast sformułowanie programu kursów w języku kształcenia oraz 

przeprowadzenie walidacji kompetencji i kwalifikacji uzyskanych przez uczestników w trakcie 

trwania projektu stanowiło wartość dodaną projektu. 

Szpital Bródnowski posiada bogate doświadczenie w sferze edukacyjnej w obszarze medycyny, 

czego dowodem jest m.in. trwająca od wielu lat współpraca z Warszawskim Uniwersytetem 

Medycznym, a także z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – prowadzona na jego 

terenie. Szpital Bródnowski posiada również duże doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji 

projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

W związku z osiąganymi pozytywnymi efektami realizowanych kursów w trakcie realizacji projektu, 

który zakładał przeszkolenie 200 lekarzy, projekt został wydłużony do dnia 31 marca 2019 roku 

celem przeszkolenia dodatkowych chętnych lekarzy. 

Ostatecznie na zakończenie projektu osiągnięto główny wskaźnik w liczbie 226 lekarzy, którzy 

ukończyli z wynikiem pozytywnym egzamin, względem pierwotnie założonej liczby 200 

uczestników. W projekcie przeszkolono lekarzy POZ z obszaru psychiatrii w liczbie 45 osób,  

a z obszaru ginekologii onkologicznej przeszkolono lekarzy POZ w liczbie 3 osób.  

Reasumując na szkolenia wśród 227 lekarzy zgłosiło się 49 lekarzy POZ, egzaminem zakończyło 

kursy 48 lekarzy POZ. W związku z przedstawionymi wartościami należy również zaznaczyć,  

iż w przeprowadzonych kursach wzięło udział 153 kobiet lekarzy oraz 74 mężczyzn lekarzy.  

Tematyka szkoleniowa zawarta w 16-godzinnych kursach wynikała z analizy potrzeb i oczekiwań 

potencjalnych uczestników szkoleń. Analizie i standaryzacji posiadanej wiedzy we wskazanych 

obszarach przed kursami poddawani byli zainteresowani chętni odbyciem kursów lekarze. Materiał 

dydaktyczny został opracowany przez wykwalifikowanych krajowych specjalistów z dziedziny 

zarówno psychiatrii jak i ginekologii onkologicznej, na poziomie tytułu naukowego profesora. 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/
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Ze względu na zwiększone zainteresowanie problematyką relacji interpersonalnych i podejścia 

lekarza POZ do specyficznego pacjenta została zwiększona liczba kursów z obszaru psychiatrii 

względem pierwotnych założeń projektu; a statystyczna próba przeszkolonych lekarzy potwierdziła 

w trakcie realizacji kursów tendencję większego zainteresowania tematyką „relacji z 

problematycznym pacjentem wśród lekarzy POZ” niż wykrywaniem zmian chorobowych w obszarze 

ginekologii onkologicznej. 

Tematyka realizowana na kursach oraz harmonogram przeprowadzonych zajęć został zamieszczony 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym: 

 

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ 

KSZTAŁCENIE  PODYPLOMOWE  LEKARZY  W  SZPITALU  BRÓDNOWSKIM  2018 / 2019 

Lp 
Symbol  

szkolenia 
Temat szkolenia 

Data 
Osoba Prowadząca 

Rozpoczęcie Zakończenie 

1 G4 Rak trzonu macicy – jak skutecznie wcześnie rozpoznać i leczyć 23.03.2018 24.03.2018 dr Aleksandra Zielińska / prof. Włodzimierz Sawicki 

2 P1 
Podstawowe umiejętności psychiatryczne w poprawie stosowania się  
do zaleceń lekarskich 

05.04.2018 12.04.2018 prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

3 P2 Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych 19.04.2018 20.04.2018 prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

4 P3 
Postępowanie z pacjentem z cukrzycą i zastosowanie prostych interwencji 
psychoterapeutycznych (podstawy psychodiabetologii) 

09.05.2018 06.06.2018 prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

5 P5 
Problematyczny pacjent! (agresywny, uwodzący, roszczeniowy) rozumienie 
i postępowanie zgodnie z terapią poznawczo – behawioralną 

07.06.2018 08.06.2018 prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

6 G2 
Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie  
w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby  

oraz w zaawansowanych stadiach nowotworów 

05.10.2018 06.10.2018 dr Agnieszka Timorek / prof.  Włodzimierz Sawicki 

7 P6 
Problemy w relacji z pacjentem – psychoanalityczne ABC   
WYJAZDOWY 

24.10.2018  

Ciechanów 

31.10.2018 

Ciechanów 

prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

8 P4 Pacjent z zaburzeniami nerwicowymi w POZ -  problemy, diagnoza  

i postępowanie   WYJAZDOWY dla lekarzy Zespołu Przychodni Praga Pn.  
17.11.2018  

Kazimierz D. 
18.11.2018  

Kazimierz D. 
prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

9 G3 
Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie  
w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby oraz  

w zaawansowanych stadiach nowotworów 

19.12.2018 20.12.2018 prof. Krzysztof  Cendrowski / prof. Włodzimierz Sawicki 

10 G1 
Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie  
w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby oraz  
w zaawansowanych stadiach nowotworów 

11.01.2019 12.01.2019 dr Aleksandra Zielińska / prof. Włodzimierz Sawicki 

11 P7 Między stresem a patologiczną reakcją, rozumienie i postępowanie zgodnie 

z terapią poznawczo – behawioralną 
21.02.2019 28.02.2019 prof. Andrzej Kokoszka / dr Agnieszka Łukasiewicz 

12 G5 Postępy w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy i raka piersi  
u kobiet 

08.03.2019 09.03.2019 prof. Krzysztof Cendrowski / dr Agnieszka Timorek 

 

W ramach programu merytorycznego opartego na sylabusach opracowanych w języku efektów 

kształcenia dla poszczególnych szkoleń przewidziano oprócz przeprowadzenia walidacji posiadanej 

wiedzy i kwalifikacji uczestników, również ocenę uzyskanych w projekcie efektów kształcenia przez 

uczestnika kursu. Zdobycie kwalifikacji zostało potwierdzone egzaminem końcowym oraz 

otrzymanym dyplomem ukończenia kursów. W ramach realizowanych kursów Szpital Bródnowski, 

jako organizator, mógł przyznać 16 punktów edukacyjnych uczestniczącym lekarzom. 

Po zagregowaniu danych uzyskanych w trakcie przeprowadzonych egzaminów przez zewnętrznych 

egzaminatorów należy stwierdzić, iż wyniki egzaminów posiadały dużą rozpiętość punktową  

(od 61% możliwych punktów do uzyskania do 100%). Jednakże głównym efektem 

przeprowadzonych kursów były uzyskane pozytywne oceny uczestników przystępujących  

do egzaminu. 

Podsumowując, celem stawianym na szkoleniu było poszerzanie posiadanej wiedzy ogólnej  

w zakresie ginekologii onkologicznej lub w obszarze psychiatrii przez lekarzy uczestniczących  

w szkoleniu o praktyczne przypadki chorobowe oraz proces leczenia oparty o trudne lub specyficzne 

przypadki chorobowe, szczególnie w obszarze onkologii. 

Za częste podejrzenia chorobowe lekarze wskazywali, przypadki nowotworów w różnych stadiach 

zaawansowania – istotnym dla uczestników szkolenia był sposób diagnozy, podejście oraz proces 

leczenia w oparciu o posiadane zasoby. Interesujące uczestników szkoleń było pozyskanie wiedzy 

praktycznej od znacznie większym stażem wykładowców, w oparciu o przypadki kliniczne Szpitala 

Bródnowskiego. 
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Wnioski z przeprowadzonych kursów celem wykazania wpływu rezultatów projektu, które  

w najwyższym stopniu wymagały wsparcia specjalistów były przede wszystkim takie zagadnienia, 

jak: 

OBSZAR PSYCHIATRII 
 

✓ sposoby radzenia sobie z pacjentem agresywnym; 
✓ wyjaśnienie aspektów prawnych w leczeniu pacjentów psychicznych; 
✓ jak wspierać pacjenta; 
✓ zwiększenie umiejętności w postępowaniu z chorymi/agresywnymi; 
✓ informacja o aktualnych ustawach funkcjonujących w ochronie zaburzenia psychicznego; 
✓ pogłębianie wiedzy w zakresie zaburzeń psychicznych; 
✓ jak radzić sobie z pacjentem uzależnionym od leków, który wiecznie przychodzi  

o przedłużenie recept; 
✓ jak postępować z osobami agresywnymi kiedy jesteśmy sami z pacjentem w gabinecie 

lekarskim; 
✓ zastosowanie przymusu bezpośredniego na oddziałach innych niż psychiatryczny; 
✓ wczesne rozpoznanie depresji; 
✓ opis interesujących przypadków na podstawie których zostanie zobrazowane postępowanie 

z pacjentem; 

✓ wyjaśnienie jak w praktyce korzystać z prawa, ustaw; 
✓ opis przypadków, najlepiej tych bardziej skomplikowanych; 
✓ rozszerzenie wiedzy w zakresie kursu, zwłaszcza co do bezpieczeństwa i zachowań 

asertywnych; 
✓ wiedza bieżąca o lekozależności; 
✓ weryfikacja wiedzy z praktyką; 

✓ uzupełnić wiedzę uczestników o przykłady powikłań występujące w praktyce zawodowej 
specjalistów w zakresie onkologii i ginekologii onkologicznej; 
 
OBSZAR GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ 
 

✓ poszerzyć wiedzę o sposobie leczenia i działań wynikających z dalszej kontroli organizmu 
na etapie rekonwalescencji zgodnie z przyjętymi normami czasowymi i praktykami 

farmakologicznymi; 
✓ przekazanie wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu rozmów z pacjentem oraz rodzinami 

pacjentów chorych na nowotwory narządu rodnego u kobiet, w tym: 

✓ poszerzyć wiedzę o zagadnienia sposobu przekazywania informacji pacjentom o ich 
chorobie, 

✓ wskazać sposoby radzenia sobie z reakcjami pacjentów, 
✓ wskazać sposoby wsparcia w procesie długotrwałego leczenia pacjenta, 

✓ omówienie doświadczeń w postępowaniu w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania 
choroby, 

✓ omówienie doświadczeń w informowaniu pacjenta i rodziny pacjenta w przypadkach 
zaawansowanych stadiów nowotworów, 

✓ zaproponować i ujednolicić zagadnienia w zakresie relacji pacjent-lekarz w ramach 
profilaktyki oraz leczenia chorób przewlekłych. 

 
Podsumowując wyniki lekarzom podejmującym się uczestnictwa w kursie zależało na rozwoju  

i porównaniu posiadanej wiedzy z praktyką. Na podstawie przeprowadzonej analizy efektów 

kształcenia wskazane tematy wymagają dalszego utrwalenia i wprowadzania przez nich do praktyki 

lekarskiej. 

 

Warszawa, dnia 29 marca 2019 roku 

Kierownik Merytoryczny Projektu 

dr Maciej Kazimierz Komosa  

MASTER Consulting Sp. z o.o. 

 

https://master-c.pl/dotacje-unijne-i-dofinansowanie/

