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Regulamin działania  „Pacjent Standaryzowany” 

Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w działaniu „Pacjent standaryzowany” realizowanym 

przez Powiślańską Szkołę Wyższą w ramach realizowanego projektu . „Powiślańskie Monoprofilowe 

Centrum Symulacji Medycznych” nr umowy o dofinansowanie POWR.05.03.00-00-0088/17. Projekt 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w działaniu 

„Pacjent Standaryzowany” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0088/17 „Powiślańskie 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” . 

2. Celem działania ”Pacjent Standaryzowany” jest zrekrutowanie trzech osób (w tym kobieta i 

mężczyzna) stanowiących personel Powiślańskiej Szkoły Wyższej, które zostaną przygotowane do 

odgrywania roli pacjenta standaryzowanego po odbyciu szkolenia przygotowującego do roli 

pacjenta standaryzowanego i biorącymi udział w zajęciach ze studentami oraz egzaminie OSCE na 

kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej.  

3. Biuro działania mieści się w Powiślańskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 

Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29, pokój 26, tel. 55 275 90 34, e-mail: 

biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl. 

§2 

Definicje 

1. Pacjent standaryzowany to osoba potrafiąca  w sposób realistyczny  odtworzyć  historię przebiegu 

danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.  

2. Pacjent Standaryzowany odgrywa rolę w powtarzalny sposób dając możliwość przećwiczenia 

wszystkim studentom pewnego zakresu umiejętności w identycznych lub podobnych warunkach.  

3. Pacjenci standaryzowani będą wykorzystani do przeprowadzenia na nich badania fizykalnego, 

przeprowadzenia z nimi wywiadu lekarskiego oraz ćwiczenia komunikacji interpersonalnej. 

§3 

Zasady rekrutacji uczestników do programu 

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w działaniu ”Pacjent Standaryzowany” powinny wypełnić 

elektroniczny lub papierowy formularz zgłoszeniowy (zał. 1) wraz z załącznikami i przesłać je 

drogą mailową na adres biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl lub złożyć dokument osobiście w 

pokoju 26. 

2. Osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy (w wersji elektronicznej lub papierowej) zostaną 

zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. 

3. Skład Komisji Rekrutacyjnej ustala Kierownik Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej 

Szkole Wyższej. 

4. Po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany w ciągu 7 dni o 

pozytywnym wyniku rekrutacji. 
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5. Jeśli po upływie 7 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej organizator działania nie skontaktuje się z 

kandydatem, jest to równoznaczne z odrzuceniem jego kandydatury. 

§4 

Kryteria kwalifikowalności do udziału w działaniu 

1. W działaniu mogą uczestniczyć kandydaci, którzy: 

a) mają ukończone 18 lat, 

b) są zdolni do wyuczenia się roli pacjenta oraz odgrywania jej w sposób powtarzalny, 

c) nie cierpią na żadne zaburzenia psychiczne, 

d) wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach z elementami badania fizykalnego 

przeprowadzonego przez studenta (np.: dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie 

ubrań), 

e) nie doświadczyli traumy w swoim życiu, ani nie są w trakcie żałoby po stracie bliskiej osoby. 

2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału 

w programie „Pacjent standaryzowany”, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. c,d,e stanowią załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§5 

Zasady udziału w działaniu 

1. Udział w działaniu ”Pacjent Standaryzowany” odbywa się podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Warunki udziału w działaniu zostaną przedstawione każdemu uczestnikowi indywidualnie. 

3. Każdy uczestnik dobrowolnie przystępuje do działania oraz jest świadomy ryzyka związanego 

z udziałem w zadaniach, a w razie doznania uszczerbku na zdrowiu (podczas jego trwania lub 

po zakończeniu działania), nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych względem 

Organizatora. 

4. Szkolenie ”Pacjent Standaryzowany” opiera się na scenariuszach symulacyjnych 

przygotowywanych przez zespół instruktora, psychologa oraz techników i trenerów symulacji 

medycznej. 

5. Umowa dotycząca udziału w działaniu jest zawarta na czas określony.  

6. Każda osoba zakwalifikowana do działania odbywa bezpłatne szkolenie składające się z 

warsztatu praktycznego. 

7. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które jest potwierdzeniem 

odbycia kursu przygotowującego do roli ”Pacjenta Standaryzowanego”. 

8. Uczestnicy działania poddawani są systematycznej ocenie przez wyznaczonych pracowników 

Centrum Symulacji Medycznej, nauczycieli akademickich oraz studentów uczestniczących w 

działaniu. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym z uczestnikiem, który uzyska negatywną ocenę w dwóch następujących po 

sobie ewaluacjach. 

9. Każdy uczestnik działania nie może jednocześnie uczestniczyć w charakterze pacjenta 

standaryzowanego w innych przedsięwzięciach przez okres 5 lat bez zgody Organizatora 

wyrażonej na piśmie. 

§6 
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Wykluczenie z udziału w działaniu „Pacjent Standaryzowany”: 

1. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z czynników wykluczających z udziału w działaniu 

„Pacjent Standaryzowany”, osoba odpowiedzialna za wdrażanie działania ”Pacjent 

Standaryzowany” (po konsultacji z Kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej) jest 

zobowiązana podjąć decyzję o natychmiastowym wyłączeniu danego kandydata z udziału w 

przedsięwzięciu. 

2. Przez czynniki wykluczające z udziału w działaniu ”Pacjent Standaryzowany” rozumie się: 

a) poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w działaniu (zał. 2), 

b) uczestnik działania znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, 

c) istnieje podejrzenie, że ze względu na traumatyczne wydarzenia, których był uczestnikiem, 

jego udział w działaniu może okazać się niebezpieczny dla jego uczestników lub dla niego 

samego, 

d) kandydat nie wykazuje chęci współpracy z innymi uczestnikami działania bądź nie stosuje się 

do zaleceń osób nadzorujących część merytoryczną (tj. trenerów, techników symulacji) i 

administracyjną działania (tj. koordynatora projektu). 

§7 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają obustronnej zgody (Uczestnika i Organizatora) w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, które w czasie trwania 

działania lub po jego zakończeniu mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia Uczestnika. 

3. W związku z realizacją działania Organizator gromadzi dane osobowe uczestników poprzez: 

zawieranie umów z osobami, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji,  

4. Nagrywanie przebiegu zajęć oraz przechowywanie formularzy zgłoszeniowych i ewaluacji. 

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO). Administratorem zgromadzonych danych jest Powiślańska Szkoła Wyższa, 

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29. 

5. Wszelkie zgromadzone dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane, za zgodą uczestnika (zał. 

3) wyłącznie w celu realizacji działania „Pacjent Standaryzowany”. 

Nagrania będą wykorzystywane tylko w celach dydaktycznych i naukowych. Nie będą poddawane 

dalszemu przetwarzaniu (z wyjątkiem celów statystycznych/naukowych) ani przekazywane 

podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem osób uprawnionych do dostępu na mocy przepisów prawa 

powszechnego). 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w działaniu na zasadach przewidzianych w umowie. W 

przypadku jego wycofania się z działania już po jego rozpoczęciu, tj. po utrwaleniu jego wizerunku, 

uczestnik akceptuje dalsze wykorzystywanie tych nagrań z jego udziałem w celach związanych z 

działaniem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

Załączniki: 
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1. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Załącznik nr 2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu kryteriów Regulaminu działania “Pacjent 

Standaryzowany”  

3. Załącznik nr 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 


