
 

 

UCZELNIA MEDYCZNA 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
al. Solidarności 12 
03-411 Warszawa 

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej 
im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”,  

nr. POWR.05.03.00-00-0075/17             

 

 

„Zawody ratownicze wraz z warsztatami” 

MEDICALSIMULATION 2020..    

skierowanych do studentów kierunków medycznych 

Uczelni Wyższych 

(kierunek pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, ratownictwo medyczne) 

Nabycie lub pogłębienie posiadanych już umiejętności, zachowań i wiedzy, które są niezbędne 
podczas wykonywania czynności przy pacjentach z problemami zdrowotnymi, zostanie wzmocnione i 
zrealizowane poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistości. Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych podczas wykonywania 
medycznych czynności jest niezbędnym elementem gwarantującym odpowiedni poziom udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i 
zindywidualizowanego podejścia do osób objętych opieką pozwoli uczestnikom zawodów, porównać 
dotychczasowe doświadczenia z rzeczywistymi problemami i potrzebami w warunkach oceny przez 
niezależnych oceniających.  
 

1. MIEJSCE – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Medycznej.  
Zawody będą realizowane z wykorzystaniem przygotowaniem stanowisk symulacyjnych w oparciu o 
przygotowane scenariusze symulacyjne Niskiej, Pośredniej, Wysokiej Wierności. Zakres merytoryczny 
zgodnie z efektami uczenia dla kierunku pielęgniarstwo. 
2. CZAS – Harmonogram przewiduje realizację zawodów jednoczasowo w kilku MCSM w Polsce. 
3. UCZESTNICY – we wskazanej lokalizacji MCSM Uczelni (zgodnie z harmonogramem) poszczególne 
stanowiska ćwiczebne realizują wyłącznie studenci danej uczelni. 
4. PROWADZĄCY – Trenerzy symulacji medycznej oddelegowani z LSM do danej lokalizacji w celu 
organizacji stanowisk ćwiczebnych, przeprowadzenia zawodów, oceny ćwiczących. Dbanie o 
zapewnienie równych warunków i obiektywizmu podczas wykonywania czynności przez uczestników 
zawodów. 
5. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI EGZAMINU STRUKTURYZOWANEGO (OSCE) 
– OCENA I PUNKTACJA 2 STOPNIOWA. OCENA BĘDZIE REALIZOWANA Z WYKORZYSTANIEM LISTY 
KONTROLNYCH (OSCE).  
a. Na miejscu w MCSM – ocena prowadzona przez Trenerów Symulacji. 
 O ostatecznej ocenie poszczególnych stacji decyduje średnia liczba punktów uzyskanych u 
oceniających.  
Szczegółowy sposób oceny i kryteria wyliczenia zostaną przedstawione przed rozpoczęciem 
zawodów. 
6. KOSZTY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, DOJAZDU TRENERÓW, NOCLEGU ETC. Pokrywa 
Organizator. 
7. OSTATECZNY RANKING ZAWODÓW ZOSTNIE PRZYGOTOWANY PO ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH 
CZĘŚCI ZAWODÓW W ROKU 2020.  
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  RAMOWY HARMONOGRAM ZAWODÓW W DNIACH 22,23.06.2020 R.  

MEDICALSIMULATION 2020. 

uczestnicy wykonują czynności ratunkowe w ramach modułu ratowniczego 

DZIEŃ 1  Warsztaty symulacyjne, stanowiska  kontrolne zawodów 8:00 – 14:30 

Godzina 8:00 – Rejestracja uczestników  
Godzina 8:15 - Rozpoczęcie Zawodów, Przywitanie uczestników,  
Godzina 8:30 – Prebryfing - Przedstawienie celów zawodów, głównych punkty regulaminu,  
Godzina 9:00 – 14:30 Warsztaty symulacyjne z podziałem na grupy uczestników – 4 stanowiska 
Godzina 9:00 - 14:30 Stanowiska kontrolne zawodów (4) – z użyciem przygotowanych list kontrolnych 
*wliczono czas przerwy kawowej 

DZIEŃ 2  – Zawody MEDICALSIMULATION 2020  

Godzina 8:00 – 13:30 Warsztaty symulacyjne z podziałem na grupy uczestników – 4 stanowiska 
Godzina 9:00 - 13:30 Stanowiska kontrolne zawodów (4) – z użyciem przygotowanych list kontrolnych 
Godzina 13:30 - 14:30 Debryfing -  Podsumowanie zadań, Ogłoszenie wyników, rozdanie certyfikatów 
uczestnictwa , upominków, 
Godzina 14:30 - Zakończenie zawodów,  
*wliczono czas przerwy kawowej 
 
 
 

ORGANIZATOR ZAWODÓW 
 

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.  
ul. F. Chopina 41 lok. 2 ;  
20-023 Lublin 
 

 
 

 

 


