Regulamin programu „Pacjent Standaryzowany”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu „Pacjent Standaryzowany” (dalej jako: „SP” ) jest Zakład
Dydaktyki i Symulacji Medycznej i Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie z siedzibą przy ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin.
2. Celami programu SP jest utworzenie grupy osób przygotowanych do odgrywania roli
pacjenta symulowanego na użytek zajęć dydaktycznych, oraz wyłonienie z grupy
pacjentów symulowanych osób, które zostaną przeszkolone do pełnienia roli pacjentów
standaryzowanych, biorących udział w zajęciach oraz egzaminach OSCE dla studentów
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajęcia prowadzone są w ramach statutowych
działań Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
§2
Zasady rekrutacji uczestników do programu
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie SP powinny wysłać formularz
zgłoszeniowy (załącznik R1) drogą mailową na adres sp@csmlublin.pl lub złożyć
osobiście w sekretariacie Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 19.
2. Osoby, które złożyły swoją aplikacje zostaną zaproszone do udziału w rozmowie
telefonicznej, następnie rozmowie kwalifikacyjnej oraz do udziału w wywiadzie
grupowym.
3. Po odbytym wywiadzie grupowym kandydat zostanie w ciągu 14 dni poinformowany o
wyniku rekrutacji.
4. Jeśli po upływie 7 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej, organizator programu nie
skontaktuje się z kandydatem jest to równoznaczne z odrzuceniem jego kandydatury.
§3
Zasady udziału w programie
1. Udział w programie SP odbywa się podstawie umowy cywilno-prawnej.
2. Warunki udziału w programie zostają przedstawione każdemu uczestnikowi indywidualnie,
wraz z odpowiednią umową.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż jest świadom ryzyka
związanego z udziałem w programie i w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w czasie
trwania programu, lub po jego zakończeniu nie będzie wnosił roszczeń odszkodowawczych
względem organizatora.

4. W czasie trwania szkolenia do programu organizator zapewnia uczestnikom opiekę
zarówno merytoryczną jak i psychologiczną.
5. Umowa dotycząca udziału w programie może zostać zawarta zarówno na czas określony,
jak i nieokreślony.
6. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem programu zobowiązany jest do określenia na
wykonanie jakich procedur medycznych i niemedycznych o charakterze symulacyjnym
wyraża zgodę (np. rozmowa, dotyk, badanie określonych części ciała, zdjęcie ubrań).
7. Każda osoba zakwalifikowana do programu odbywa bezpłatne szkolenie składające się z
czterdziestogodzinnej

części

teoretycznej,

oraz

dwudziestogodzinnego

stażu

i

dwudziestogodzinnego szkolenia tzw. ustawicznego.
8. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest potwierdzeniem odbycia
kursu.
9. Uczestnicy programu poddawani są systematycznej ocenie przez koordynatorów,
pracowników dydaktycznych, a także studentów. Organizator zastrzega sobie prawo do
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z uczestnikiem który uzyska negatywną
ocenę w dwóch następujących po sobie cyklach oceny.
10. Osoby zakwalifikowane do programu zobowiązane są do uczestniczenia w spotkaniach
organizacyjno–szkoleniowych, które odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W
czasie spotkań organizacyjno-szkoleniowych nie ma obowiązku zapewniania uczestnikom
posiłków, ani noclegów.
11. Każdy uczestnik programu zobowiązany jest do podpisania dokumentu, w którym
oświadcza, iż nie będzie uczestniczył w innych programach w charakterze pacjenta
standaryzowanego/symulowanego programu przez okres 5 lat bez zgody Organizatora
wyrażonej na piśmie przez Kierownika Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
12. Organizator nie ma obowiązku zapewniania uczestnikom ubrań, ani charakteryzacji
potrzebnych do udziału w programie.
§4
Wykluczenie z udziału w programie
1. Jeśli osoba odpowiedzialna za program SP dowie się o wystąpieniu co najmniej jednego z
czynników wykluczających z udziału w programie SP, zobowiązana jest podjąć decyzję o
wyłączeniu danego kandydata z udziału w programie „SP2B”.
2. Przez czynniki wykluczające z udziału w programie SP rozumie się:
a) Jeśli kandydat był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
b) Jeśli wobec kandydata prowadzone jest postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c) Jeśli kandydat cierpi na zaburzenia psychiczne
d) Jeśli kandydat jest w procesie żałoby (jeśli kandydat utracił kogoś bliskiego w ciągu
ostatnich dwóch lat)
e) Jeśli występuje podejrzenie, że kandydat doświadczył traumy i jego sposób radzenia
sobie z tym doświadczeniem jest destrukcyjny
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z
uczestnikiem, który uzyska negatywną ocenę w dwóch następujących po sobie cyklach
oceny.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają zgody obu stron (uczestnika i organizatora) w
formie pisemnej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które w czasie trwania programu
lub po jego zakończeniu przyczynią się do pogorszenia stanu zdrowia uczestnika.
3. Organizator w związku z realizacją programu, w szczególności pobieraniem aplikacji
i zawieraniem umów z uczestnikami oraz nagrywaniem przebiegu programu gromadzi dane
osobowe uczestników. Administratorem zgromadzonych danych jest Uniwersytet
Medyczny w Lublinie z siedzibą AL. Racławickie 1, 20-059 Lublin. Wszelkie
zgromadzone dane, w tym wizerunek utrwalony w trakcie udziału w programie, będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, 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, jak również okazywania
nagrań utrwalonych w czasie projektu do celów edukacyjnych, czy naukowych. Każdy
uczestnik ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, może również wycofać się
z udziału w projekcie na zasadach przewidzianych regulaminem i umową. W przypadku
wycofania się uczestnika już po utrwaleniu jego wizerunku w związku z udziałem w
programie uczestnik akceptuje dalsze wykorzystywanie nagrań z jego udziałem w celach
przewidzianych programem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

