Regulamin programu „Standaryzowany Pacjent”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu „Standaryzowany Pacjent” (dalej jako: „Program SP” ) jest Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
REGON: 000288811, NIP: 777-00-03-104
dalej również jako: „Organizator” lub „Zamawiający”
2. Celami Programu SP są:
a) utworzenie grupy osób przygotowanych do odgrywania roli pacjenta symulowanego na
użytek zajęć ze studentami;
b) wyłonienie z grupy pacjentów symulowanych osób, które zostaną przeszkolone do pełnienia
roli pacjentów standaryzowanych, biorących udział w zajęciach dydaktycznych oraz
egzaminach typu OSCE (Objective Structured Clinical Examination – Obiektywny
Strukturyzowany Egzamin Kliniczny) dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (dalej jako: Uniwersytet).
§2
Zasady rekrutacji uczestników do programu
1. Proces rekrutacji zostaje podzielony na dwa etapy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w
procesie rekrutacji do Programu SP, przystępując do etapu pierwszego zobowiązane są do
przekazania Zamawiającemu: Kwestionariusza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu), Ankiety (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz listu motywacyjnego.
Etap I
1. Osoby, które złożą komplet dokumentów zgodnie z ust.1 (zwane dalej jako: „Kandydat na SP”)
zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją rekrutacyjną w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja dokona weryfikacji umiejętności osób zainteresowanych
programem pod kątem ich możliwości prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Oceny tej
komisja dokona na podstawie:
1. weryfikacji zadania aktorskiego
Zadanie aktorskie będzie składało się z dwóch elementów:
a) aktorskim zaprezentowaniu jednego zdania w trzech odmiennych interpretacjach
wynikających z różnych scenariuszy wywiadu lekarskiego,
b) odegraniu krótkiej sceny sytuacyjnej z udziałem realnego rekwizytu (kula ortopedyczna) w
przestrzeni obiektów wyobrażonych (korytarz szpitala, drzwi gabinetu).

Opis zadań wraz z jednozdaniowym tekstem zostaną przesłane kandydatom przed rozmową
kwalifikacyjną.
2. oceny zdolności aktorskich kandydata
Oczekiwane zdolności to:
a)
b)
c)
d)

umiejętność trafnej interpretacji tekstu, zgodnej z podanymi założeniami sceny dialogowej,
wyrazistość komunikacji werbalnej i niewerbalnej w warunkach symulowanych zdarzeń,
podatność na uwagi i korekty reżyserskie,
umiejętność ukazania różnych stopni ekspresji mimicznej i świadome sterowanie sygnałami
ciała,
e) zdolność zapamiętywania elementów gry aktorskiej i tekstu aktorskiego
3. oceny kompetencji psycho-społecznych kandydata
Oczekiwane kompetencje to:
a) umiejętność pracy zespołowej i przyjęcia konwencji pokazowych zajęć dydaktycznych,
b) asertywność połączona z taktownym wyrażaniem uwag krytycznych,
c) sprawne relacjonowanie swoich spostrzeżeń, z zachowaniem logiki wypowiedzi, trafnie
dobranych słów i umiejętności wyrażania ocen,
2. Kandydat na SP, który przejdzie pozytywnie ww. etapy rekrutacji, zostanie zaproszony do wzięcia
udziału w szkoleniu składającym się z warsztatu podstawowych technik aktorskich, warsztatu
umiejętności teatralnego wcielania się w rolę SP w warunkach zajęć ze studentami oraz warsztatu
przygotowującego do spektaklowego odtwarzania roli SP na egzaminie OSCE, trwającym 20 h
lekcyjnych. Po ukończeniu szkolenia, Kandydat na SP będzie zobowiązany do realizacji 5 godzin
stażowych podczas zajęć dydaktycznych, celem faktycznej/ostatecznej oceny przez Koordynatora SP i
samooceny predyspozycji do pracy ze studentami.
3. Następnie Kandydat na SP otrzyma zaświadczenie potwierdzające, iż pozytywnie ukończył
wymagane szkolenie przedmiotowe.
4. Ten etap szkolenia jest nieodpłatny, co oznacza, że zakwalifikowany Kandydat na SP nie otrzyma
wynagrodzenia za udział w szkoleniu oraz godzinach stażowych wskazanych w ust. 2.

Etap II
1. W celu przeprowadzenia wyboru osoby świadczącej usługę standaryzowanego pacjenta
Organizator przeprowadzi procedurę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w
szczególności wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
2. W związku z dwuetapowością prowadzonego procesu Organizator zakłada, że jednym z warunków
udziału w postępowaniu jest posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej do realizacji Programu
SP, która to zdolność będzie weryfikowana na podstawie posiadanego zaświadczenia, o którym
mowa § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Po dokonaniu badania i oceny otrzymanych ofert Organizator udzieli zamówienia maksymalnie 50
osobom, które spełnią wymagania określone przez Organizatora w niniejszym Regulaminie.

§3
Zasady udziału w programie
1. Do Programu SP mogą się zgłaszać osoby, które odbyły szkolenie wskazane w par. 2 ust. 2 oraz
osoby, które uzyskały wiedzę z podstawowych technik aktorskich opisanych w par.2 ust. 2.
2. Organizator ogłosi nabór na rolę Standaryzowanego Pacjenta, wskazując w jego treści dokumenty,
które zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć wraz ze wskazaniem terminu i miejsca ich
składania.
3. Po weryfikacji złożonych dokumentów, komisja konkursową w terminie wskazanym przez
Zamawiającego wyłoni kandydata (lub kandydatów) na SP i podpisze z nim/nimi umowy cywilnoprawne.
4. Od kandydata na SP oczekiwane będzie spełnienie poniższych warunków:

5.

6.

7.

8.
9.

1. ukończone 18 lat
2. wykształcenie minimum średnie
3. posiadanie zdolności prawnej i pełnej zdolności do czynności prawnych
4. umiejętności aktorskie, w tym m.in. odgrywania określonych scenek zgodnie z
przygotowanym scenariuszem
5. umiejętność zapamiętania otrzymanych informacji oraz wielokrotnego
przedstawiania/przekazywania ich studentom podczas zajęć dydaktycznych
6. umiejętność improwizacji i znajdowania się w nowych, zaskakujących modyfikacjach
scenariusza symulacji
7. umiejętność dawania i otrzymywania natychmiastowej, opisowej informacji zwrotnej
w przyjazny, zindywidualizowany i konstruktywny sposób
8. udział w zajęciach dydaktycznych zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony wcześniej harmonogram, przy czym
Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów zajęć dydaktycznych ze względu
na sytuacje losowe, godziny rektorskie, nieobecność nauczyciela prowadzącego
zajęcia itp. O zaistniałych zmianach Wykonawca zostanie poinformowany.
Każdy kandydat na SP przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest
również do podpisania oświadczenia, iż jest świadom zasad związanych z udziałem w programie
SP i w razie pogorszenia stanu zdrowia i /lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania programu
SP, lub w związku z udziałem w programie SP, nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych
względem organizatora.
Umowa dotycząca udziału w programie o której mowa w ust. 3 zostanie zawarta na czas
określony, tj. do dnia 30. września 2021, czyli do końca trwania projektu pt. „Realizacja Programu
Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu’’.
Uczestnicy Programu SP poddawani są systematycznej ocenie przez koordynatorów, pracowników
dydaktycznych, a także studentów w zakresie współpracy z uczestnikiem Programu SP na
zajęciach, odgrywania roli SP, zaangażowania uczestnika Programu SP.
Ocena dokonywana jest na podstawie karty oceny SP. Kryteria oceny, oraz sposób jej
przeprowadzanie ustalają koordynatorzy Projektu SP.
Organizator nie zapewnia uczestnikom Programu SP ubrań ani charakteryzacji potrzebnych do
udziału w Programie SP.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzaną/zniszczoną odzież osobistą należącą do
uczestników Programu SP.
§4
Wykluczenie z udziału w programie
1. Jeśli Koordynator Programu Standaryzowany Pacjent dowie się o wystąpieniu co najmniej jednego
z czynników wykluczających z udziału w programie SP, zobowiązany jest podjąć decyzję o wyłączeniu
danego uczestnika z udziału w Programie SP i rozwiązaniu podpisanej z nim umowy.
2. Przez czynniki wykluczające z udziału w Programie SP rozumie się:
a) Jeśli uczestnik Programu SP cierpi na zaburzenia psychiczne
b) Jeśli uczestnik Programu SP demonstruje problem z kontrolowaniem swoich emocji,
c) Jeśli uczestnik Programu SP notorycznie nie stosuje się do zaleceń prowadzącego zajęcia i
swoimi informacjami zwrotnymi narusza ustalone wcześniej zasady zajęć dydaktycznych oraz
dobrostan studenta,
d) Jeśli występuje podejrzenie, że uczestnik Programu SP doświadczył niekorzystnych następstw
psychicznych w związku z odgrywaniem roli chorego, a jego sposób radzenia sobie z tym
doświadczeniem jest dla niego destrukcyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem Programu SP, który
uzyska negatywną ocenę w trzech następujących po sobie cyklach oceny. Częstotliwość cykli
wyznaczy Koordynator Programu SP.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem Programu SP, który
spóźnia się na zajęcia ze studentami i/ lub nie stawia się na nie bez uprzedzenia (z wyjątkiem
uzasadnionych sytuacji losowych).
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy o której mowa w par. 3 ust. 1 wymagają zgody obu stron
(Uczestnika Programu SP i Organizatora) w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Organizator w związku z realizacją Programu SP, w szczególności zbieraniem aplikacji
zgłoszeniowych i zawieraniem umów z uczestnikami oraz nagrywaniem przebiegu Programu SP,
gromadzi dane osobowe uczestników. Administratorem zgromadzonych danych jest Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą ul. Fredry 10, 61-701 Poznań .
3. Wszelkie zgromadzone dane, w tym wizerunek utrwalony w trakcie udziału w programie SP, będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu SP, zaś nagrania w celach dydaktycznych i
naukowych, nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu, poza celami statystycznymi, czy
archiwalnymi, ani przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych do dostępu
do danych na mocy przepisów prawa powszechnego.
4. Nagrania utrwalone w czasie Programu SP będą przez Organizatora odtwarzane do celów
edukacyjnych i naukowych.

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, może również wycofać się z
udziału w Programie SP na zasadach przewidzianych Regulaminem i umową. W przypadku wycofania
się uczestnika już po utrwaleniu jego wizerunku w związku z udziałem w Programie SP, Uczestnik
Programu SP oświadcza, iż akceptuje dalsze wykorzystywanie nagrań z jego udziałem w celach
przewidzianych Programem SP.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
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