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Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala 
klinicznego w Katowicach – Ligocie z przeznaczeniem 

na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

The Education and Medical Simulation Centre 
of Medical University of Silesia
Simulation part:
• operating room with a patient simulator,
• intensive care unit with a patient simulator,
• two ER rooms (four stations) with four adult and  
 a child simulator,
• paediatric room and a labour room with a labour  
 simulator, newborn baby simulator and an infant  
 simulator,
• pre-hospital area with a patient simulator and  
 an ambulance simulator, 
• three debriefing rooms,
• two practice rooms with a large number of less  
 advanced manikins and models to be used,
• self-assessment room with three stations where  
 abilities to carry out cardiopulmonary resuscitation  
 (CPR) can be trained and examined.
All simulation rooms are equipped with necessary 
medical devices.
ICT part:
• two auditoria (121 and 108 seats) - projectors,  
 simultaneous translation system, wireless voting  
 system, video-conferencing system that enables live  
 coverage from operating rooms,
• two multimedia rooms (in each 48 seats,  
 24 workstations for students plus one for a teacher) -  
 workstations with stereoscopic 3D displays,  
 projectors, simultaneous translation system,
• multimedia library (40 workstations),
• self study room (16 seats, 8 workstations for students  
 plus one for a teacher) - projector, scanner, 
• software centre (4 workstations),
• collective work room (20 seats, 10 workstations  
 for students plus one for a teacher) - projector, TV.

The project of building the Centre has been co-financed 
by European Union Regional Development Fund 
within the framework of the Operational Programme 
Infrastructure and Environment.



W części symulacyjnej Centrum znajdują się:
• sala operacyjna z symulatorem pacjenta,
• sala intensywnej terapii z symulatorem pacjenta,
• dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego  
 (4 stanowiska) z czterema symulatorami osoby  
 dorosłej i symulatorem dziecka,
• sala pediatryczna i sala porodowa z symulatorem  
 porodowym i symulatorem noworodka  
 oraz symulatorem niemowlęcia,
• obszar symulacji przedszpitalnej z symulatorem  
 pacjenta i symulatorem ambulansu,
• trzy sale debriefingu,
• dwie sale ćwiczeniowe z możliwością wykorzystania 
 kilkuset fantomów i modeli szkoleniowych,
• sala samooceny z trzema stanowiskami do nauki  
 oraz sprawdzania umiejętności prowadzenia  
 resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wszystkie sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny 
sprzęt medyczny.

W części informatycznej mieszczą się:
• dwie sale audytoryjne (121 i 108 miejsc) - rzutniki  
 multimedialne, system tłumaczeń symultanicznych,  
 system bezprzewodowego głosowania, możliwość  
 prowadzenia transmisji z sal operacyjnych  
 z wykorzystaniem systemu wideokonferencji,
• dwie multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe  
 (w każdej 48 miejsc, 24 stanowiska komputerowe  
 dla studentów, stanowisko dla nauczyciela) -  
 komputery z monitorami 3D, rzutniki multimedialne,  
 system tłumaczeń symultanicznych,
• czytelnia multimedialna (40 stanowisk),

• pomieszczenie pracy własnej (16 miejsc,  
 8 stanowisk komputerowych dla studentów,  
 stanowisko dla nauczyciela) - rzutnik multimedialny,  
 skaner (możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych),
• centrum oprogramowania (4 stanowiska) - komputery  
 z oprogramowaniem użytkowym,
• sala pracy zbiorowej (20 miejsc, 10 stanowisk  
 komputerowych dla studentów, stanowisko  
 dla nauczyciela) - rzutnik multimedialny, telewizor,  
 (możliwość pracy grupowej i prowadzenia  
 zajęć dydaktycznych).
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Instytucje zaangażowane w proces wdrażania PO IiŚ
Instytucja Zarządzająca
• Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca (sektor nauki)
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl)
Instytucja Wdrażająca dla XIII osi priorytetowej:
• Ośrodek Przetwarzania Infromacji (www.opi.org.pl)
Portal Funduszy Europejskich - PO IiŚ (www.pois.gov.pl) 
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