ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNO-KLINICZNYCH
Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI I LECZENIA BÓLU

1. W ramach studiów podyplomowych „Medycyna bólu”, w terminie określonym przez organizatora
Słuchacz odbywa w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul.
Śniadeckich 10 zajęcia praktyczno- kliniczne przewidziane programem studiów w wymiarze 40
godzin dydaktycznych (1 tydzień).
2. Odbycie zajęć praktyczno-klinicznych warunkuje dopuszczenie Słuchacza do egzaminu końcowego.
3. Na miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć będą wysyłane mailowo na wskazany
adres indywidualne zaproszenia na zajęcia.
4. W sytuacjach losowych uniemożliwiających odbycie zajęć w wyznaczonym terminie Słuchacz proszony jest o poinformowanie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego drogą telefoniczną lub mailową w celu wykorzystania zwolnionego miejsca.
5. Przed rozpoczęciem zajęć praktyczno-klinicznych Słuchacz zobowiązany jest dostarczyć do
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego następujące
dokumenty (posiadające ważność przez cały okres realizacji zajęć ):
a) dowód zawarcia ubezpieczenia OC ,
b) dowód zawarcia ubezpieczenia NNW,
6. W dniu rozpoczęcia zajęć Słuchacz podpisuje listę obecności oraz otrzymuje kartę praktyk.
7. Nadzór dydaktyczny nad realizacją zajęć sprawuje opiekun praktyk.
6. W trakcie realizacji zajęć praktyczno-klinicznych Słuchacz zobowiązany jest do:
a) posiadania ubioru ochronnego (fartuch, obuwie).
b) posiadania identyfikatora z danymi osobowymi.
c) rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.
d) przestrzegania zasad udzielania świadczeń medycznych przez Szpital, w tym w zakresie
praw pacjenta.
e) dbania o powierzony przez Szpital sprzęt, materiały i inne wyposażenie.
f) przestrzegania wewnętrznych przepisów właściwych jednostek działalności medycznej
Szpitala, zasad zależności służbowej oraz przepisów prawa, jak również wykonywania poleceń służbowych wydawanych przez opiekuna zajęć.
g) zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskam dostęp w związku z realizacją zajęć.
7. W przypadku braku ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej słuchacz zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody wyrządzone Szpitalowi (także w zakresie sprzętu i wyposażenia), w związku
z odbywanymi zajęciami. po protokolarnym stwierdzeniu szkody z Jego winy.
8. W przypadku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych i praw pacjenta, słuchacz ponosi
pełną odpowiedzialność majątkową za wszystkie skutki takiego naruszenia.

