Pracownik

Dziedziny

Elżbieta
Aniszewska
22-5601-055

KREL, staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów, nagrody
Dyrektora CMKP dla nauczycieli akademickich, nagrody MZ dla
nauczycieli akademickich

Małgorzata
Jaskólska
22-5601-050

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: audiologia i foniatria, chirurgia dziecięca,
chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby zakaźne, diabetologia,
ginekologia onkologiczna, medycyna ratunkowa, nefrologia

Anna
Królak
22-5601-053

Wydawanie zaświadczenia o średniej ocen z egzaminu specj., wydawanie
duplikatu dyplomu,
Przygotowywanie i rejestracja umów zawieranych z ekspertami,
przygotowywanie powołań dla przedstawicieli towarzystw naukowych i
NRL, rozliczanie delegacji,

Tomasz
Postek
22-5601-077

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: gastroenterologia, okulistyka,
otolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, położnictwo i ginekologia,
toksykologia, seksuologia
Sprawozdanie z działalności organizacyjnej, naukowej i leczniczej CMKP

Magdalena
Szelpuk-Tworowska
22-5602-052

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: alergologia, choroby wewnętrzne,
geriatria, neurochirurgia, radiologia i diagnostyka obrazowa, psychiatria,
psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia
Sprawozdanie z działalności organizacyjnej, naukowej i leczniczej CMKP

Katarzyna
Piotrowska
22-5601-058

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: angiologia, chirurgia naczyniowa, choroby
płuc, endokrynologia, farmakologia kliniczna, hematologia, kardiochirurgia,
kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, neurologia, neurologia
dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, urologia
dziecięca, zdrowie publiczne

Katarzyna
Rostkowska
22-5601-056

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: endokrynologia ginekologiczna i
rozrodczość , gastroenterologia dziecięca, medycyna lotnicza, medycyna
morska i tropikalna, perinatologia, choroby płuc dzieci, endokrynologia i
diabetologia dziecięca, intensywna terapia, nefrologia dziecięca, pediatria
metaboliczna
SPECJALIZACJE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W
OCHRONIE ZDROWIA: embriologia kliniczna, epidemiologia, fizyka
medyczna, fizykoterapia, inżynieria medyczna, mikrobiologia,
neurologopedia, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przemysł
farmaceutyczny, psychologia kliniczna, psychoseksuologia, psychoterapia
dzieci i młodzieży, radiofarmacja, surdologopedia, toksykologia, zdrowie
publiczne, zdrowie środowiskowe

Katarzyna Kuryłowicz
22-5601-103

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: anestezjologia i intensywna terapia,
medycyna pracy, medycyna rodzinna, medycyna sportowa, ortopedia i
traumatologia narządu ruchu, transplantologia kliniczna
Duplikaty dyplomów
SPECJALIZACJE DLA FARMACEUTÓW: analityka farmaceutyczna,
bromatologia, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa,
farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i
biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne, zdrowie
środowiskowe
SPECJALIZACJE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH:
cytomorfologia medyczna, epidemiologia, fizjoterapeuci, laboratoryjna
diagnostyka medyczna, laboratoryjna diagnostyka sądowa, laboratoryjna
genetyka medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna, laboratoryjna
immunologia medyczna, laboratoryjna parazytologia medyczna,
laboratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia,
mikrobiologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe
FIZJOTERAPIA

Stefania
Sady
22-5601-057

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: hipertensjologia, kardiologia,
neuropatologia, urologia, pediatria
Wydawanie zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specj. II stopnia

Elżbieta
Uszkiewicz
22-5601-054

SPECJALIZACJE LEKARSKIE: balneologia i medycyna fizykalna,
chirurgia klatki piersiowej, chirurgia plastyczna, chirurgia stomatologiczna,
chirurgia szczękowo-twarzowa, dermatologia i wenerologia, diagnostyka
laboratoryjna, epidemiologia, genetyka kliniczna, immunologia kliniczna,
medycyna nuklearna, medycyna sądowa, medycyna transportu,
mikrobiologia lekarska, neonatologia, ortodoncja, patomorfologia,
periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna,
rehabilitacja medyczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza
z endodoncją, transfuzjologia kliniczna,.

