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Program szkolenie 
 

„Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej” 

 
KLUCZOWE ELEMENTY METODOLOGI REALIZACJI SZKOLENIA 

 Realizacja szkolenia w oparciu o cykl uczenia się Kolba 
 Elementy metodologii DM – Dialog Motywujący 
 Zachowanie procesu fazowego zmiany w procesie uczenia się, tworzenia MCSM 

    Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez 
doświadczenie. Wykorzystuje się  metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy 
indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. Warsztaty dla studentów obejmują 
odbieranie porodu w warunkach poza szpitalnych, asysta podczas zabiegiegu chirurgicznego, praca z 
anestezjologiem podczas wprowadzenia do znieczulenia i wybudzania pacjenta. Student nabędzie 
umiejętności oceny urazu pacjenta w warunkach ograniczonej przestrzeni i utrudnionego dostępu. 
Szczegółowe techniki wdrażane w trakcie stabilizacji wstępnej poszkodowanych, umiejętność 
kompleksowej opieki nad pacjentem, aż do momentu przekazania go na określony oddział 
specjalistyczny, umiejętności z zakresu zaawansowanych czynności podtrzymujących życie, z zakresu 
pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy itd. 
 

W szczególności trener stosuje: 
 Wykład 
 Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach 
 Studium przypadku 
 Film audio i video 
 Symulacje medyczne – niskiej, pośredniej, wysokiej wierności 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA 

 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji działań medycznych 
 Zapoznanie z wyposażeniem stanowisk medycznych 
 Udział w symulacjach medycznych – stanowiskowych – postępowaniami krok po kroku 
 Doskonalenie umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratunkowych 
 Udział w  symulacjach medycznych, zajęcia grupowe i zasady ich prowadzenia 
 Symulacje w zakresie zarządzanie grupą 
 Przećwiczenie technik zarządzania grupą i organizacji działań medycznych 
 Feedback i udzielania feedbacku, 
 Realizacja celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
 Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem indywidulanym 
 Umiejętności w zakresie obserwacji stanów emocjonalnych podczas symulacji 
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KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA 

 Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego podczas symulacji 
 Umiejętnie wykonywania czynności ratunkowych, medycznych, opiekuńczych, zabiegowych, 

terapeutycznych 
 Umiejętność pracy w zespole i reagowania na potrzeby innych 
 Budowa pozytywnej atmosfery i wzmacniania zespołu ratunkowego 
 Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi  
 Przekształcanie ich w szanse pozytywnego wzmocnienia zespołu 
 Rozwijanie kompetencji zespołu 

 

REZULTATY DLA UCZELNI 

 Wzrost efektywności uczenia się studentów 
 Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności studentów 
 Zwiększenie poziomu motywacji do uczenia 
 Budowa profesjonalnego zespołu terapeutycznego 
 Zmotywowany zespół studentów do działań w CSM oraz w uczelni 
 Wzrost liczby zadowolonych studentów 
 Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat nauczania 
 Lepsza jakość prowadzenia i organizacji zajęć z wykorzystaniem symulacji 

 
Program szkolenia realizowany będzie w formie warsztatowo – wykładowej. 
Czas realizacji 16 godzin edukacyjnych – 1 godz. edukacyjna 45 min. 
 
Prowadzący i przygotowujący szkolenie:  
Aleksandra Brodowska, Halina Śliżewska, Marzanna Sierocka, , Emilia Andryszczyk, Marcin 
Andryszczyk, Norbert Trzeciak, Robert Pałka, Wojciech Chmielewski, Ryszard Wiśniewski. 
 
Wykonawca : 

Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. 
ul. F. Chopina 41 lok. 2 ; 20-554 Lublin 
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Harmonogram  „Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej” 

Dzień 1 - Godz. rozpoczęcia 8:00                                                        

Moduł 1. Organizacja Warsztatów, Wprowadzenie, podział na grupy 60 min. 
 Przedstawienie się trenerów 
 Przedstawienie uczestników 
 Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia warsztatów 
 Omówienie programu i celów warsztatów 
 Cel prowadzenia warsztatów, zapoznanie z technikami symulacji, 
 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek szpitalnych 
 Podział na grupy  grupy ćwiczebne 

          Praktyczne zapoznanie z metodami prowadzenia zajęć symulacyjnych – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJA BHP  
Godz. rozpoczęcia 9:00  

Moduł 2. Symulacja  medyczna stanowiskowa – 240 min 
  Stanowisko symulacyjne 1 - Prowadzenie działań resuscytacyjnych z podziałem na kategorie wiekowe pacjentów 

 Stanowisko symulacyjne 2 – Transport poszkodowanych z użyciem środków transportu, techniki przenoszenia, badanie pacjenta 

 Stanowisko symulacyjne 3 – Zasady praca w zespole podział zadań, przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego  

 Stanowisko symulacyjne 4 – Zasady pracy w Sali operacyjnej, opatrywanie ran, asystowanie – przygotowanie zestawów 

Moduł 3.  Podsumowanie działań symulacyjnych – 60 min. 
 Debrefing w zakresie uzyskanych efektów uczenia podczas warsztatów 

Godz. zakończenia 14:15 – wliczono czas przerwy kawowej 

Dzień 2 - Godz. rozpoczęcia 8:00                                                        

Moduł 1.  Wprowadzenie do działań symulacyjnych – 60 min. 
Prebrefing wprowadzenie do zadań symulacyjnych, zasady komunikacji medycznej 
Godz. rozpoczęcia 9:00 

Moduł 2. Symulacja  medyczna stanowiskowa – 240 min. 
 Stanowisko symulacyjne 5 – Postepowanie z pacjentem w okresie pooperacyjnym 

 Stanowisko symulacyjne 6 – Komunikacja z pacjentem, zasady przekazywania informacji zwrotnej 

 Stanowisko symulacyjne 7 – Postepowanie w medycznych sytuacjach szczególnych 

Moduł 3. Zakończenie warsztatów – podsumowanie osiągniętych celów warsztatów – 60 min. 

Godz. zakończenia 14:15 – wliczono czas przerwy kawowej 
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Harmonogram  „Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej” 

Dzień 1 - Godz. rozpoczęcia 13:00                                                        

Moduł 1. Organizacja Warsztatów, Wprowadzenie, podział na grupy 60 min. 
 Przedstawienie się trenerów 
 Przedstawienie uczestników 
 Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia warsztatów 
 Omówienie programu i celów warsztatów 
 Cel prowadzenia warsztatów, zapoznanie z technikami symulacji, 
 Usystematyzowanie wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek szpitalnych 
 Podział na grupy  grupy ćwiczebne 

          Praktyczne zapoznanie z metodami prowadzenia zajęć symulacyjnych – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJA BHP  
Godz. rozpoczęcia 14:00 

Moduł 2. Symulacja  medyczna stanowiskowa – 240 min. 
 Stanowisko symulacyjne 5 – Postepowanie z pacjentem w okresie pooperacyjnym 

 Stanowisko symulacyjne 6 – Komunikacja z pacjentem, zasady przekazywania informacji zwrotnej 

 Stanowisko symulacyjne 7 – Postepowanie w medycznych sytuacjach szczególnych 

Moduł 3.  Podsumowanie działań symulacyjnych – 60 min. 
 Debrefing w zakresie uzyskanych efektów uczenia podczas warsztatów 

Godz. zakończenia 19:15 – wliczono czas przerwy kawowej 

Dzień 2 - Godz. rozpoczęcia 13:00                                                        

Moduł 1.  Wprowadzenie do działań symulacyjnych – 60 min. 
Prebrefing wprowadzenie do zadań symulacyjnych, zasady komunikacji medycznej 
Godz. rozpoczęcia 14:00  

Moduł 2. Symulacja  medyczna stanowiskowa – 240 min 
  Stanowisko symulacyjne 1 - Prowadzenie działań resuscytacyjnych z podziałem na kategorie wiekowe pacjentów 

 Stanowisko symulacyjne 2 – Transport poszkodowanych z użyciem środków transportu, techniki przenoszenia, badanie pacjenta 

 Stanowisko symulacyjne 3 – Zasady praca w zespole podział zadań, przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego  

 Stanowisko symulacyjne 4 – Zasady pracy w Sali operacyjnej, opatrywanie ran, asystowanie – przygotowanie zestawów 

Moduł 3. Zakończenie warsztatów – podsumowanie osiągniętych celów warsztatów – 60 min. 

Godz. zakończenia 19:15 – wliczono czas przerwy kawowej 
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