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Szanowni Państwo,  

  

                   Uczelnie medyczne kształcące pielęgniarki i położne rozpoczęły realizację utworzenia w swoich 

jednostkach Monopropfilowych Centrów Symulacji Medycznych. Działania te będą możliwe po zrealizowania 

założeń programu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 w odniesieniu do wytycznych wskazanych w dokumencie „POPRAWA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH POPRZEZ ROZWÓJ NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI”.  

Wprowadzeni nowych formy kształcenia z wykorzystaniem mono profilowych centrów symulacji 

medycznych dla pielęgniarek i położnych wymaga przygotowania i późniejszego wdrożenia Programu Rozwoju 

Uczelni na kierunku pielęgniarstwo. 

               Stabilna pozycja uczelni wymaga dostosowanie programu studiów, siatki godzin podczas których 

zostaną z użyciem metod symulacji zostaną zrealizowane efektów kształcenia z wykorzystaniem scenariuszy 

symulacyjnych.  

 Przygotowanie właściwego Programu Rozwoju wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy nie tylko z 

zakresu dydaktyki ale też ekonomii i organizacji. 

              Podczas konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy i techniki opracowania 

programów rozwojowych i sposoby rozwiązania problematycznych zagadnień.  

 

Bloki tematyczne, zajęcia warsztatowe oraz specjalistyczne konsultacje dostarczą Państwu odpowiednie 

narzędzia dla przygotowania programów podczas których zostaną omówione i przedstawione poszczególne 

zagadnienia problemowe:  

• Diagnozowanie stanu edukacji w obszarze dydaktyki na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. 

• Koncepcje rozwoju kierunku w obszarze dydaktyki z użyciem technik symulacji medycznej. 

• Strategiczne cele rozwoju kierunku z zastosowaniem technik symulacji medycznej. 

• Kluczowe problemy tworzeniu koncepcji i realizacji programu rozwoju. 

• Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zgodnego z celami strategicznymi. 

• Wskazanie celów strategicznych w przygotowaniu kadry wykładowców i personelu MCSM. 

• Założenia organizacyjne centrum, organizacja zajęć, dobór czasu realizacji zajęć. 

• Baza dydaktyczna, minimalne wymagania sprzętowe symulatorów i osprzętu symulacyjnego. 

• Oprogramowanie służące organizacji zajęć symulacyjnych i egzaminacyjnych. 

• Wymagania dla wykładowców i ich kwalifikacje w symulacji medycznej. 

• Skutki finansowe przyjętej metodologii wyliczenia kosztów i organizacji zajęć, bieżące i przyszłe. 

• Dobór dedykowanych treści nauczania na podstawie ekspertyz dla metod symulacji medycznej. 

 

 

                   Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w 

prowadzeniu symulacji medycznych oraz tworzenia programów rozwoju kształcenia kierunków medycznych. 

                     

Zapraszamy serdecznie do udziału! 
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  Konferencja Szkoleniowa 

  

„Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia 
pielęgniarek i położnych” – Edycja 3 

Temat: „Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną” 

Suwałki, 22-24 luty 2018 r.  

Program Konferencji:  
Dzień 1 – 22.02.2018 r.  

09:00 – 10:00   Rejestracja uczestników. 

10:00 – 11:15  Otwarcie konferencji, „Program rozwoju uczelni poprzez 
symulację medyczną”.  
Planowanie struktury rozwoju uczelni wprowadzenie zajęć 
symulacyjnych do programu kształcenia. 
Wykład inauguracyjny.  
Plan warsztatów Organizatorzy.  
Wprowadzenie do organizacji zadań kształcenia metodami symulacji 
medycznej. Wdrożenie symulacji medycznej do programów kształcenia. 
Dariusz Bogdan –Prezes Parku PNT w Suwałkach 
Dr n. med. Mariola Głowacka. 
 

11:30 – 13:30  Ekspertyza dotyczące dedykowanych treści nauczania jako 
narzędzie do profesjonalnej organizacji kształcenia z 
wykorzystaniem metod symulacji medycznej. 

Dobór dedykowanych treści nauczania na podstawie ekspertyzy 
do sposobu przekazywania treści edukacyjnych.. 
Nauczanie oparte o technikę symulacji medycznych. 
Wykład, pytania, dyskusja, warsztaty 
Robert Pałka 
Dr n.med. Łukasz Pietrzyk 

 
13:30 – 14:30 
 
14:30 – 17:00 

 

Przerwa obiadowa. 
 
1. Określenie strategicznych celów rozwoju kierunku z 
zastosowaniem technik symulacji medycznej. 
Organizacji dydaktyki i problematyki kształcenia. 
wykłady, zadania problemowe, dyskusje, warsztaty. 
Dr n.med. Łukasz Pietrzyk, 
Robert Pałka 

2.   Przygotowaniu kadry wykładowców i personelu 
MCSM – określenie minimum kompetencji do 
prowadzenia efektywnych zajęć symulacyjnych. Etapy 
prowadzonych szkoleń. 
Panel ekspertów z zakresu organizacji dydaktyki i problematyki kształcenia. 
wykłady, zadania problemowe, dyskusje. 
Dr n.med Łukasz Pietrzyk,  
Dr n med. Ryszard Wiśniewski, 
Mgr Marzanna Sierocka, 
Robert Pałka, 

17:00 – 17:30  Przejazd uczestników do hotelu.   
autobus organizatora. 
 

18:45   Uroczysta kolacja sala Ułańska 
Hotel Loft – sala Ułańska. 
 
 

 

Dzień 2 – 23.02.2018 r.  
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09:00 – 09:30  Przejazd uczestników z hotelu do Laboratorium Symulacji Medycznych 
ul. Innowacyjna 1; Suwałki.  
autobus organizatora. 

9:30 – 14:00 Laboratorium Symulacji Medycznych®  
Warsztaty tematyczne specjalistyczne. Dr Wojciech Chmielewski; Dr n.med. ł ukasz Pietrzyk;  

Dr n.med. Ryszard Wiśniewski; Mgr Marzanna Sierocka, Marcin Andryszczyk, Robert Pał ka. 
 

Moduł 1  Symulacja niskiej wierności. Pacjent standaryzowany.  
Problematyka zajęć, planowanie i organizacja.  
 

Moduł 2 Symulacja pośredniej wierności.  
Problematyka zajęć, planowanie i organizacja. 

Moduł 3  Symulacja wysokiej wierności  
Problematyka zajęć, planowanie i organizacja. 

Moduł 4 Symulacja z użyciem innych technik.  
Trening motywacyjny, informacja zwrotna.  

 
14:00 – 15:00  

 
Przerwa obiadowa 

 
15:00 – 16:00  

 

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zgodnego 
z celami strategicznymi. Oprogramowanie służące organizacji zajęć 
symulacyjnych i egzaminacyjnych. Wpływ na efektywne prowadzenie 
kształcenia, organizacji zajęć i egzaminów OSCE. 

Warsztaty tematyczne, pytania, dyskusje. 
Dr n.med. Ryszard Wiśniewski ;  
Dr  inż. Robert Krupiński 
mgr. inż. Hubert Bartz  
Dr n.med. Łukasz Pietrzyk; 
Mgr Marzanna Sierocka, 
Robert Pałka 

16:15 – 17:00  Baza dydaktyczna, minimalne wymagania sprzętowe symulatorów i 
osprzętu symulacyjnego do realizacji celów edukacyjnych na kierunku 
pielęgniarstwo. Niebezpieczeństwa w zakresie błędnego przypisania 
funkcjonalności do efektów kształcenia i w efekcie braku możliwości 
ich realizacji. 

Wykład, panel dyskusyjny. 
Dr n.med. Ryszard Wiśniewski, 
Robert Pałka; Dr n.med. Łukasz Pietrzyk; 

17:00 – 17:30  Przejazd uczestników do hotelu.  autobus organizatora. 

 Dzień 3 – 24.02.2018 r.  
09:00 – 09:30  Przejazd uczestników z hotelu do Laboratorium Symulacji Medycznych  

ul. Innowacyjna 1; Suwałki. autobus organizatora 

09:30 – 11:30 Centrum symulacji medycznych – wybory inwestora  a koszty 

funkcjonowania, Biznes Plan – jako niezbędny element programu 
rozwoju uczelni. 
Krzysztof Ziętek 
Wykład/warsztaty, pytania, dyskusja.  
 

11:45 - 13:00  „Program rozwoju uczelni jako podstawa określenia nowych celów 
edukacyjnych”. Dokument kompletny jako drogowskaz rozwoju uczelni.   
Zakończenie konferencji 
Dr n.med. Ryszard Wiśniewski 
Robert Pałka 
Wykład. Pytania. Dyskusja. 

13:00 – 13:30  Przerwa obiadowa 
Po zakończeniu przejazd uczestników do hotelu, dworzec kolejowy/autobusowy 
transport organizatora. 

 


