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Program „Pacjent Standaryzowany i Symulowany” - Zadanie 10 
w ramach projektu 

 pt. „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo”, 

nr Umowy: POWR.05.03.00-00-0069/17-00 zawartej 

z Ministerstwem Zdrowia  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Priorytet V "Wsparcie dla obszaru zdrowia", 

Działanie 5.3 "Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych" 

 

Informacja o projekcie: 

Projekt ma charakter ogólnopolski i realizowany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi 

w Partnerstwie z Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w okresie od 01.01.2018 do 

31.12.2020 roku. 

Zadanie 10: Wdrożenie bazy standaryzowanych pacjentów CSM AHE 

Rezultat: stworzenie grupy pacjentów przeszkolonych i gotowych do odgrywali roli pacjenta standaryzowanego. 

 

Cel programu: 

Celem programu jest utworzenie grupy 20 osób (K i M) przygotowanych do odgrywania roli pacjenta 

standaryzowanego/symulowanego na użytek zajęć dydaktycznych, oraz wyłonienie z grupy pacjentów 

symulowanych osób, które zostaną przeszkolone (krótki instruktaż) do pełnienia roli pacjentów 

standaryzowanych, biorących udział w zajęciach oraz egzaminach OSCE dla studentów kierunku pielęgniarstwo 

AHE w Łodzi w utworzonym w ramach projektu pt. „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia 

praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r. nr 52 w Łodzi. 

Wyjaśnienie pojęcia - Pacjent standaryzowany/symulowany: 

Pacjent standaryzowany to pacjent, który daje możliwość ćwiczenia wybranych umiejętności identycznych dla 

wszystkich studentów, w identycznych lub podobnych warunkach. Zarówno pacjenci symulowani jak 

i standaryzowani zapewniają studentom możliwość doskonalenia komunikacji, zbierania wywiadu, prowadzenia 

diagnostyki jak również pozwalają wykształcić umiejętności kliniczne niezbędne w zawodzie 

pielęgniarki/pielęgniarza. Pacjent standaryzowany "posłuży" studentowi do nauki wykonywania badań, 

poznawania budowy poszczególnych narządów np. wątroby, płuc, serca i zakończenia jej Obiektywnym 

Strukturyzowanym Egzaminem Klinicznym (OSCE). 

Pacjent standaryzowany "posłuży" studentowi do nauki wykonywania badań, poznawania budowy 

poszczególnych narządów np. serca, wątroby, płuc, i zakończenia jej egzaminem OSCE. 

Pacjent symulowany to zdrowy człowiek, który potrafi realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu 

choroby, naśladując fizycznie i emocjonalnie historię przebiegu choroby prawdziwego pacjenta. Metoda polega 

na perfekcyjnym „wyuczeniu się” przez pacjenta symulowanego objawów lub naturalnego przebiegu choroby, 

a następnie na równie doskonałym odegraniu swojej roli, czyli tej wyuczonej choroby przed studentami w 

sposób powtarzalny.  Metoda ta kształtuje w studencie właściwą postawę oraz pozwala ćwiczyć wielokrotnie 

wybrane umiejętności jeszcze zanim student spotka prawdziwego pacjenta. Pacjent symulowany musi odegrać 

swoją rolę na  tyle realistycznie, aby student był przeświadczony, że ma do czynienia z osobą chorą.  
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Kto może być pacjentem symulowanym/standaryzowanym? 

Pacjentem symulowanym/standaryzowanym może być: 

• osoba powyżej 18 roku życia; 

• osoba zdrowa lub osoba, która leczy się na choroby przewlekłe i odpowiednio przyuczona do 

naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych; 

• osoba przygotowana do swojej roli działająca wg scenariusza, ale też reagująca stosownie do sytuacji 

i potrzeb; 

• osoba empatyczna, lubiąca kontakt z młodymi ludźmi. 

Zasady rekrutacji uczestników do programu: 

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny wysłać formularz zgłoszeniowy 

stanowiący Załącznik nr 1 do programu drogą mailową na adres e-mailowy: csm@ahe.lodz.pl w 

terminie do 31.12.2018r. do godz. 24:00. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji 

elektronicznej, w formie skanu, po wcześniejszym jego wypełnieniu  i podpisaniu przez kandydata. 

Oryginał Formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć do siedziby Biura Projektu pocztą tradycyjną 

(adres: ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź). 

2. Osoby zainteresowane udziałem w programie, które dostarczą niekompletny Formularz zgłoszeniowy, 

będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji dopiero po jego uzupełnieniu. O konieczności uzupełnienia 

dokumentu kandydat zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przez Kierownika projektu po 

wstępnej weryfikacji dokumentu, odbywającej się na bieżąco w miarę składania Formularzy. 

3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu 

przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do czasu wyłonienia wymaganej grupy osób. 

4. Po złożeniu Formularz zgłoszeniowy nie podlega zwrotowi. 

5. Złożone formularze będą rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego. 

6. Osoby, które złożą kompletną aplikację zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz 

do udziału w wywiadzie grupowym, podczas których zostanie oceniona zdolność do odgrywania roli 

pacjenta standaryzowanego/symulowanego na potrzeby zajęć dydaktycznych (Karta oceny 

predyspozycji kandydata-Załącznik nr 2). 

7. Do Programu będą wybrane osoby z najwyższą ilością punktów uzyskanych w toku rekrutacji. 

8. Po odbytym wywiadzie grupowym kandydat zostanie poinformowany o wyniku rekrutacji 

(telefonicznie lub e-mailowo). 

9. Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani w procesie rekrutacji, a nie zostaną 

zakwalifikowani do programu, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

10. Kierownik projektu sporządzi protokół osób zakwalifikowanych do udziału w programie.  

Zasady udziału w programie: 

1. Warunki udziału w programie zostaną określone w umowie cywilno-prawnej zawartej na czas określony  

z każdym uczestnikiem. 
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2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż jest świadom ryzyka związanego z 

udziałem w programie i w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania programu lub po jego 

ukończeniu nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych względem organizatora (Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi). 

3. Każda osoba zakwalifikowana do programu odbędzie bezpłatne szkolenie (instruktaż) składające się z 

części teoretycznej i praktycznej. 

4. Uczestnicy programu poddawani będą systematycznej ocenie przez pracowników dydaktycznych, a 

także studentów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

z uczestnikiem, który uzyska negatywną ocenę w dwóch następujących po sobie cyklach oceny. 

5. Organizator (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)  nie zapewnia uczestnikom ubrań ani 

charakteryzacji potrzebnych do udziału w programie. 

6. Z osobami, które zakończą proces kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym zostaną zawarte umowy 

cywilno-prawne. W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału pracownicy Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Kryteria dostępu do programu: 

1. Uczestnikiem programu może być osoba, która: 

a) ukończyła 18 lat; 

b) wyraża gotowość do wyuczenia się roli pacjenta i odgrywania jej w sposób powtarzalny; 

c) nie cierpi na zaburzenia psychiczne; 

d) wyraża gotowość do uczestnictwa w zajęciach z elementami badania fizykalnego 

przeprowadzanego przez studenta (m.in. dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie 

ubrań); 

e) nie jest w procesie żałoby (nie utraciła  bliskiej osoby w ciągu ostatnich dwóch lat); 

f) nie doświadczyła traumy  

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zgody obu stron (uczestnika programu i organizatora - 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) w formie pisemnej. 

2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które w 

czasie trwania programu lub po jego zakończeniu przyczynią się do pogorszenia stanu zdrowia 

uczestnika. 

3. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Programu 

w przypadku zmian w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach 

programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przepisach prawnych, jak również w przypadku 

konieczności dostosowania zapisów Programu do aktualnych potrzeb projektu (co musi być ogłoszone 

na stronie internetowej). 

4. Ostateczna interpretacja Programu należy do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w oparciu 

o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
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Rozwój 2014-2020.  

5. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i 

rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych, Ministerstwa Zdrowia oraz różnice 

w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Programem rozstrzygane są przez Realizatora projektu (AHE w Łodzi) 

w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą. 

7. Program „Pacjent Standaryzowany i Symulowany” wchodzi w życie z dniem 13.07.2018r.  

 

 


