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Regulamin Programu „Pacjent Standaryzowany” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem programu „Pacjent Standaryzowany” (dalej: „PS”) jest Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno. 
2. Celem programu PS jest utworzenie grupy osób przygotowanych do pełnienia roli pacjenta 
standaryzowanego, który jest osobą odpowiednio przygotowaną do odgrywania dolegliwości, 
zaburzeń, trudności komunikacyjnych w sposób jak najbliższy rzeczywistości klinicznej. SP 
mogą również uczestniczyć w egzaminach praktycznych OSCE (Objestive Structured Clinical 
Examination), odgrywając w sposób wystandaryzowany i powtarzalny dla każdego studenta 
objawy i dolegliwości. Po uprzednim przeszkoleniu potrafią ocenić poprawność postępowania 
terapeutycznego oraz jakość komunikacji z pacjentem. Program Standaryzowanego Pacjenta 
jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu: pn. "Innowacyjne kształcenie na 
kierunku Pielęgniarstwo - utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ  
w Krośnie", nr POWR.05.03.00-00-0076/17  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 
kształcenia na kierunkach medycznych. 
 

§ 2 
Zasady rekrutacji uczestników do programu 

 
1. Pacjentem 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. 
2. Osoby zainteresowane powinny wysłać formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 
do programu (dostępny na stronie http://www.pwsz.krosno.pl/aktualnosci-
csm/art,28,rekrutacja-do-roli-pacjenta-standaryzowanego.html) drogą mailową na adres 
e-mailowy: izabela.steliga@pwsz.krosno.pl w terminie do 23.09.2019r. 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 lub osobiście - 
Rektorat PWSZ w Krośnie, Rynek 1, pok. 11. 
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zastrzega sobie 
prawo do przedłużenia okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do czasu wyłonienia 
wymaganej grupy osób. 
4. Po złożeniu Formularz zgłoszeniowy nie podlega zwrotowi. 
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3. Osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy zostaną zaproszone do udziału w rozmowie 
kwalifikacyjnej. 
4. O pozytywnym wyniku rekrutacji kandydat zostanie poinformowany drogą mailową lub 
telefoniczną do 5 dni od przeprowadzenia rozmowy. 
 

§ 3 
Zasady udziału w programie 

 
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 
2. Udział w programie PS odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
3. Umowa dotycząca udziału w programie jest zawarta na czas określony. 
4. Warunki udziału w programie zostają przedstawione każdemu uczestnikowi indywidualnie. 
5. Każdy uczestnik dobrowolnie przystępuje do programu oraz jest świadomy wszelkich 
konsekwencji związanych z udziałem w zadaniach, a w razie ich wystąpienia (podczas jego 
trwania lub po zakończeniu programu), nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych 
względem Organizatora. 
6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę merytoryczną podczas trwania całego programu. 
7. Każdy uczestnik, wyraża zgodę na wykonanie konkretnych procedur (np. wywiad medyczny, 
pomiar ciśnienia, pomiar parametrów antropometrycznych, zakładanie, zastosowanie modeli 
szkoleniowych) i podpisania stosownego oświadczenia (zał. 2). 
8. Każda osoba zakwalifikowana do programu uczestniczy w bezpłatnym szkoleniu (2 dni x 8 
godz. dydaktycznych). Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu 
prezentowania postaw i zachowań pacjenta z różnymi dolegliwościami chorobowymi, oraz 
zdobędą wiedzę i umiejętność w zakresie zachowań pacjenta zgodnych ze scenariuszami 
symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. 
9. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat/zaświadczenie. 
10. Uczestnicy programu będą poddawani cyklicznej ocenie przez nauczycieli akademickich 
oraz studentów uczestniczących w programie. Organizator zastrzega sobie prawo do 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z uczestnikiem, który uzyska negatywną 
ocenę w dwóch następujących po sobie ewaluacjach. 
11. Każdy uczestnik programu nie może uczestniczyć w charakterze pacjenta 
standaryzowanego w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje przez okres 5 
lat bez zgody wyrażonej na piśmie przez Koordynatora Monoprofiloergo Centrum Symulacji 
Medycznej PWSZ w Krośnie. 
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§ 4 
Wykluczenie z udziału w programie „Pacjent Standaryzowany” 

 
1. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z czynników wykluczających z udziału  
w programie SP, osoba odpowiedzialna za wdrażanie programu PS (po konsultacji  
z właściwymi Organami PWSZ) jest zobowiązana podjąć decyzję o natychmiastowym 
wyłączeniu danego kandydata z udziału w przedsięwzięciu. 
2. Przez czynniki wykluczające z udziału w programie PS rozumie się: 
a) poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału 
w Programie (zał. 3), 
b) uczestnik programu znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, 
c) istnieje podejrzenie, że ze względu na traumatyczne wydarzenia, których był uczestnikiem, 
jego udział w programie może okazać się niebezpieczny dla jego uczestników lub dla niego 
samego, 
d) kandydat nie wykazuje chęci współpracy z innymi uczestnikami projektu bądź nie stosuje 
się do zaleceń osób nadzorujących część merytoryczną (tj. techników symulacji, instruktorów 
symulacji, nauczycieli akademickich) i administracyjną programu (tj. Koordynatora projektu  
i Koordynatora MCSM), 
e) organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 
z uczestnikiem, który uzyska negatywną ocenę w dwóch następujących po sobie ewaluacjach. 
 

§ 5 
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 
programu lub po jego zakończeniu mogą przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia 
Uczestnika. 
3. W związku z realizacją programu Organizator gromadzi dane osobowe uczestników poprzez: 
zawieranie umów z osobami, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, nagrywanie 
przebiegu zajęć oraz przechowywanie formularzy zgłoszeniowych i ewaluacji. Organizator 
przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO).  
4. Wszelkie zgromadzone dane, w tym dane osobowe oraz wizerunek uczestników utrwalony 
w trakcie udziału w programie, będą przetwarzane, za zgodą uczestnika ( wyłącznie w celu 
realizacji programu „Pacjenta Standaryzowanego”). 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). 
5.Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie na zasadach przewidzianych w umowie. 
W przypadku jego wycofania się z programu już po jego rozpoczęciu, tj. po utrwaleniu jego 
wizerunku, uczestnik akceptuje dalsze wykorzystywanie tych nagrań z jego udziałem w celach 
związanych z programem. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 


