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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, zwane dalej „PMCSM”, 
jest jednostką organizacyjną Uczelni. 

2. Pracownie specjalistyczne dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu są 
częścią PMCSM. 

3. Centrum działa na zasadach określonych w Statucie PSW, Regulaminie Organizacyjnym 
PSW oraz niniejszym regulaminie. 

4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Dyrektor Infrastruktury PSW w zakresie 
strategicznym, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie merytorycznym, 
Kanclerz w zakresie administracyjnym. 

 

II. Cele PMCSM / pracowni specjalistycznych 

 

1. Celem PMCSM / pracowni specjalistycznych jest w szczególności: 
1) umożliwienie kształcenia na kierunkach medycznych / nauk o zdrowiu poprzez 

uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danego 
kierunku / danej specjalności środowisku pracy; 

2) podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów PSW, 
kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

 

 

III. Organizacja i zarządzanie PMCSM 

 

1. W skład struktury organizacyjnej PMCSM wchodzą dyrektor infrastruktury PSW, 
kierownik PMCSM i zespół techników symulacji. 

2. Zespół techników podlega kierownikowi PMCSM. 
3. Zajęcia prowadzą przeszkoleni instruktorzy – prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy 

symulacji medycznej. 
4. Wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania PMCSM należy zgłaszać kierownikowi 

PMCSM. Kontakt z kierownikiem PMCSM jest możliwy drogą elektroniczną: 
biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl  

5. Wszelkie sugestie dotyczące organizacji i spraw administracyjnych związanych z 
funkcjonowaniem PMCSM należy zgłaszać Kanclerzowi PSW. Kontakt z Kanclerzem jest 
możliwy drogą elektroniczną: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl  

6. Wszelkie sugestie dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych – kwestie dydaktyczne i 
studenckie związane z funkcjonowaniem PMCSM należy zgłaszać Prorektorowi ds. 
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dydaktycznych i studenckich lub Kierownikowi Dziekanatu odpowiednio: 
b.pawlowska@psw.kwidzyn.edu.pl / a.pietuszynski@psw.kwidzyn.edu.pl  

 

IV. Organizacja zajęć dydaktycznych w PMCSM / pracowniach 
specjalistycznych 

 

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do punktualności i przestrzegania ustalonego planu zajęć. 
2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy szczegółów 

scenariuszy symulacyjnych, szczegółów zachowania uczestników symulacji, jak i treści 
dyskusji toczących się w czasie debriefingu. 

3. Sesje zajęć symulacyjnych mogą być/są rejestrowane audiowizualnie. Nagrania są 
wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb dydaktycznych podczas debriefingu. 

4. Nagrania sesji symulacyjnych są przechowywane na nośnikach elektronicznych w PMCSM 
przez okres jednego roku. Po tym czasie są usuwane. Wyjątek stanowią nagrania stanowiące 
część egzaminu i przechowywane są wówczas do końca cyklu kształcenia danego rocznika 
studentów. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć w PMCSM / pracowniach specjalistycznych studenci muszą 
zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

6. Zgłaszanie zajęć realizowanych w poszczególnych salach PMCSM / pracowniach 
specjalistycznych odbywa się w sposób elektroniczny co najmniej na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem zajęć. Zgłoszenia, jak również zmiany w harmonogramie należy wysyłać do 
Kierownika Dziekanatu.  

7. Technik symulacji jest zobowiązany po każdych zajęciach sprawdzić stan wszystkich 
pracowni PMCSM / pracowni specjalistycznych. 

8. Na terenie PMCSM / pracowni specjalistycznych obowiązuje segregacja odpadów zgodnie 
z ogólnymi zasadami segregacji śmieci i odpadów medycznych. 

 

V. Obowiązki studentów w czasie przebywania w PMCSM / pracowniach 
specjalistycznych 

 
1. Konieczne jest pozostawienie okryć wierzchnich w szatni. 
2. Student bez nauczyciela akademickiego nie na prawa wejścia do PMCSM / pracowni 

specjalistycznych. 
3. Niezbędne jest przebranie się w strój przeznaczony do zajęć praktycznych oraz obuwie 

zamienne. 
4. Obowiązuje nakaz wyłączenia telefonów komórkowych. 
5. Obowiązuje zasada posiadania identyfikatora z imieniem i nazwiskiem. 
6. Obowiązuje konieczność zdjęcia biżuterii z palców oraz nadgarstków. 
7. Wszystkie czynności przy fantomie należy realizować w rękawiczkach jednorazowych. 
8. Bezwzględnie zobowiązuje się osoby przebywające w PMCSM / pracowniach 

specjalistycznych do utrzymywania porządku i przestrzegania poleceń nauczycieli. 
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9. Przebywanie na salach dydaktycznych jest możliwe jedynie za zgodą i w obecności 

nauczyciela. 
10. W przypadku powstania uszkodzeń sprzętu na skutek niestosowania się do poleceń 

nauczyciela lub działań celowych, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły  
do uszkodzeń. Zwraca się tu uwagę na monitoring pomieszczeń. 

 

VI. Obowiązki prowadzącego zajęcia w PMSCM / pracowniach specjalistycznych 

 

1. Przestrzeganie zasad właściwego obchodzenia się z symulatorami oraz sprzętem 
medycznym / sprzętem treningowym oraz przenośnym i materiałami jednorazowego 
użytku.   

2. Zasady korzystania ze sprzętu określa instrukcja obsługi sprzętu znajdującego się  
w PMCSM / pracowniach specjalistycznych. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad  
i uszkodzenia sprzętu, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzeń. 

3. Posiadanie identyfikatora z imieniem i nazwiskiem. 
4. Nadzorowanie pracy studentów i przestrzegania zasad obowiązujących w PMCSM / 

pracowniach specjalistycznych, w szczególności  właściwego i bezpiecznego użytkowania 
sprzętu  symulacyjnego i medycznego. 

5. Po zakończeniu zajęć należy zamknąć wszystkie programy i dokumenty, wyłączyć 
komputer, monitor oraz pozostały sprzęt zasilany energią elektryczną. 

6. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy i w salach / pracowniach specjalistycznych. 
7. Bieżące kontrolowanie stanu urządzeń technicznych i sprzętu w pomieszczeniach,  

w których prowadzone są zajęcia. 
8. Niezwłoczne powiadomienie Technika PMCSM o wszelkich usterkach technicznych. 

Zauważoną usterkę należy wpisać do zeszytu zgłoszeń usterek, który znajduje się na każdej 
sali. 

9. Zauważone braki w sprzęcie należy zgłaszać w Punkcie Informacyjnym PSW. 
10. Usterki inne, niż związane ze sprzętem, należy niezwłocznie wpisywać do zeszytu 

znajdującego się w Punkcie Informacyjnym. 

 

VII. Zakazy/ Nakazy obowiązujące w PMCSM / pracowniach specjalistycznych 

 

1. We wszystkich pracowniach, salach symulacji PMCSM zakazuje się spożywania posiłków. 
2. Pomieszczenia, w których prowadzący zajęcia mogą posilić się to: pomieszczenia 

przeznaczone dla prowadzących. 
3. W pomieszczeniach, w których dozwolone jest spożywanie posiłków i napojów należy 

bezwzględnie dbać o czystość i porządek 
4. Zakazuje się korzystania z komputerów w celach prywatnych. 
5. Niedopuszczalne jest dalsze korzystanie ze sprzętu medycznego znajdującego się w sali 

PMSCM / pracowni specjalistycznej w przypadku wykrycia awarii sprzętu. 



 
6. Zakazuje się korzystania z długopisów w pobliżu fantomów i trenażerów (zabrudzenie 

fantomu tuszem z długopisu jest niemożliwe do usunięcia). 
7. Przemieszczania symulatorów należy dokonywać poprzez podparcie torsu i głowy 

symulatora. Na szyję powinien być założony kołnierz ortopedyczny. Nie wolno podnosić 
symulatorów za kończyny.  
 
 

VIII. Zasady zgłaszania awarii sprzętu 

 

1. Awarie sprzętu oraz oprogramowania prowadzący zajęcia bezzwłocznie zgłasza technikom 
PMCSM i/lub w Punkcie Informacyjnym PSW. 

2. Zabronione jest przystąpienie do prowadzenia zajęć po wykryciu awarii. 
3. Technicy w ramach możliwości są zobowiązani usunąć usterkę, jeżeli będzie to niemożliwe 

należy sporządzić protokół awarii oraz dostarczyć go Kanclerzowi PSW. 
4. Protokół zgłoszeniowy powinien zawierać: 

- dane osoby zgłaszającej, 
- numer inwentarzowy urządzenia, 
- rodzaj usterki, 
- oraz telefon kontaktowy. 
 

 
IX. Tryb i zasady uzupełnienia sal PMSCM / pracowni specjalistycznych  

w materiały jednorazowego użytku 

 

1. Wykaz materiałów eksploatacyjnych wymagających zamówienia (dotyczących sprzętów 
medycznych tj. np. trenażerów) na potrzeby realizacji zajęć w salach PMCSM / pracowni 
specjalistycznych zgłasza prowadzący zajęcia do 30.09. każdego roku mailowo na 14 dni 
przed terminem planowanych zajęć na adres: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl  

2. Wykaz medycznych materiałów jednorazowego użytku  wymagających zamówienia 
(strzykawki, igły, venflony, rękawiczki itd.) dokonuje zespól instruktorów tj. prowadzący 
zajęcia nauczyciele akademiccy do Kanclerza PSW na adres e-mailowy: 
rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl w terminie nie później niż na 30 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia zajęć. 

3. Za odbiór zamówionych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu jednorazowego użytku 
odpowiada Kanclerz PSW. Materiały eksploatacyjne i sprzęt jednorazowego użytku 
przynajmniej raz w miesiącu jest uzupełniany wg. standaryzowanego stanu materiałowego 
poszczególnych pracowni przez wyznaczonego przez Kanclerz pracownika. 

4. Technik symulacji jest zobowiązany do sprawdzenia stanu pracowni po każdych zajęciach. 
5. Dostęp do magazynu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych posiadają tylko osoby 

upoważnione. Inwentaryzacja magazynu powinna być dokonywana raz w roku,  
za inwentaryzację odpowiada Kanclerz PSW i Dyrektor Infrastruktury PSW. 

6. Ewidencję magazynu należy prowadzić w formie elektronicznej. 
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X. Plany i procedury konserwacji sprzętu 
 
 

1. Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi. 
2. Raz w miesiącu technicy symulacji powinni wykonać drobne prace konserwacyjne. 
3. W okresie przerw wakacyjnych w PMCSM / pracowniach specjalistycznych prowadzone 

są kompleksowe naprawy serwisowe, dotyczące zarówno software i hardware. Za nadzór 
realizacji niezbędnych napraw odpowiada Kanclerz PSW / Dyrektor Infrastruktury PSW. 

4. Aktualizację oprogramowania w PMCSM wykonywana jest zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 

XI. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu odbywają się za pisemną zgodą Rektora na wniosek 
Kierownika PMCSM / Kanclerza PSW / Dyrektora Infrastruktury PSW. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez Rektora. 

 

 

Prof. dr hab. Krystyna Strzała 

 

 

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej  
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