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Szanowni Państwo, 
 

                     Dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne nastał czas intensywnej pracy. Zostaną 

wprowadzone nowe formy kształcenia z wykorzystaniem monoprofilowych centrów symulacji medycznych dla 

pielęgniarek i położnych. Działania te będą możliwe po zrealizowaniu 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” oraz zaleceń Krajowej Rady Akredytacyjnej 

Szkół Pielęgniarek i Położnych. 

Aby budować stabilną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym  trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i 
poszerzać zakres wiedzy dotyczącej projektowania, wyposażenia oraz prowadzenia centrów symulacji. 
Konieczne też będzie dostosowanie programu studiów, który umożliwi realizację efektów kształcenia z 
wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych. Wiedza ta powinna zostać wprowadzona poprzez odpowiednie 
metody kształcenia wykładowców, którzy w przyszłości będą je mogli efektywnie przekazać swoim studentom 
podczas zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej na różnym stopniu ich zaawansowania.   
Podczas konferencji do udziału w której serdecznie zapraszamy,  przedstawimy sposoby rozwiązania 
powyższych zagadnień. Przygotowaliśmy merytorycznie powiązane bloki tematyczne oraz zajęcia warsztatowe 
podczas których zostaną omówione poszczególne zagadnienia: 

 medyczny – przedstawimy uzupełniające się informacje i zajęcia warsztatowe dotyczące przygotowania 
oraz prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem tworzonych scenariuszy symulacyjnych, 
powiązanych z efektami kształcenia realizowanych podczas studiów. Realizację egzaminów typu OSCE 
z wykorzystaniem zawansowanych systemów symulacyjnych. 

 techniczno-medyczny – wskażemy nowoczesne rozwiązania stosowane w centrach symulacji 
medycznych z zakresu wyposażenia w sprzęt symulacyjny, konfigurację symulatorów medycznych 
dopasowanych do efektów kształcenia, rozwiązań informatycznych, zastosowania nowoczesnych 
systemów audio-video, rejestracji danych oraz zarządzania nimi. 

 techniczno-budowlany – określimy i wskażemy rozwiązania technologiczne zastosowane w 
nowoczesnych centrach symulacji medycznych; przedstawimy techniczne warunki realizacji tych 
założeń w praktycznym zastosowaniu dla poszczególnych branż budowlanych i opracowanie 
dokumentacji projektowej dla obiektów symulacyjnych. 

 informacja na temat programu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podsumowanie 
audytu oceniającego Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia praktycznego 
pielęgniarek i/lub położnych w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji 
pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu 
symulacji medycznych. 
 
 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 
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Ramowy Program Konferencji: 
Dzień 1 – 13.01.2017 r. – Sala – Hotel Loft 1898; ul. Pułaskiego 24K; 16-400 Suwałki. 

 
15:00 – 16:30 

 
Rejestracja uczestników. 
   

16:30 – 17:00 Otwarcie konferencji, „Symulacja Medyczna nową metodą 
kształcenia pielęgniarek i położnych”. 
Prezydent Miasta Suwałki; Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. 
 

17:00 – 18:00 Podsumowanie audytów oceniających Monoprofilowe Centra 
Symulacji Medycznej, w ramach realizacji projektu „Rozwój 
kompetencji pielęgniarskich”. 
Zespół ekspertów przeprowadzających audyty 
(Pracownik Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,  
ekspert ds. medycznych i ekspert ds. budowlanych)  

 
18:30 – 22:30 Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości. 

 
  

Dzień 2 – 14.01.2017 r. – Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. 
08:00 – 08:45 Przejazd uczestników z hotelu do Laboratorium Symulacji Medycznych 

ul. Innowacyjna 1; Suwałki. 
autobus organizatora lub własny środek transportu uczestników. 
   

09:00 – 09:15 Przywitanie uczestników konferencji. 
Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. 
 

09:15 – 10:00 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie kształcenia 
pielęgniarek i położnych  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.  

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia  w Ministerstwie Zdrowia. 
 

10:00 – 18:00 Warsztaty z symulacji medycznej i organizacji ośrodka. 
Podział uczestników konferencji na 8 grup.  
Każda grupa będzie uczestniczyła w 8 modułach szkoleniowych. 

 
Moduł 1 Laboratorium Symulacji Medycznych® 

 Organizacja i funkcjonowanie obiektu symulacji medycznej. 
Moduł 2 Laboratorium Symulacji Medycznych® 

 Park Naukowo-Technologiczny organizacja ,laboratoria. 
Moduł 3 Laboratorium Symulacji Medycznych® 

 Ścieżka A – edukacyjna, prebriefing, symulacje, debriefing,  
 wspomaganie psychologiczne, techniki relaksacyjne. 

Moduł 4 Laboratorium Symulacji Medycznych® 
 Ścieżka B – wykładowa, prebriefing, symulacje, debriefing,  
 wspomaganie psychologiczne, techniki relaksacyjne. 

Moduł 5 Laboratorium Symulacji Medycznych® 
 Ścieżka C – położnictwo, sala porodowa, symulacje. 

Moduł 6 Laboratorium Symulacji Medycznych® 
 Projektowanie i rozwiązania techniczne w obiektach symulacji. 

Moduł 7 Laboratorium Symulacji Medycznych® 
 Projektowanie i funkcjonowanie systemów informatycznych oraz audio-video. 

Moduł 8 Laboratorium Symulacji Medycznych® 
 Symulator ambulansu, funkcjonowanie, jazda testowa. 

 
12:30 – 15:30 
 

 

Lunch – Przerwa obiadowa zostanie dopasowana czasowo do każdej grupy 
oddzielnie. 
 

18:00 – 18:45 Przejazd uczestników do hotelu. 
 autobus organizatora lub własny środek transportu uczestników.  
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 Dzień 3 – 15.01.2017 r. – Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. 
08:00 – 08:45 Przejazd uczestników z hotelu do Laboratorium Symulacji Medycznych  

ul. Innowacyjna 1; Suwałki. 
autobus organizatora lub własny środek transportu uczestników. 

 
09:00 – 9:45 Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (OSCE). 

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu OSCE. Informatyczne 
rozwiązania wspomagające OSCE – dostosowanie do własnych celów 
edukacyjnych i efektów kształcenia.    

 
09:45 – 10:30 
 
 
 
 
 
10:30 – 10:45 

 
Scenariusz Symulacyjny – cel i czas zgodny z efektem 
kształcenia.  
Zasady przygotowania rozbudowanych scenariuszy symulacyjnych do 
realizacji w salach symulacyjnych wysokiej wierności, wspomaganie 
systemami informatycznymi. 
 

Przerwa kawowa. 
 

10:45 - 11:30 Programy kształcenia kadry wykładowców.  
Dopasowanie do planowanych efektów kształcenia i realizacji scenariuszy 
symulacyjnych. Planowanie i zarządzanie kadrą wykładowców w odniesieniu do 
opracowanego programu rozwoju uczelni.                             .                        

 
11:30 – 12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:15 - 12:30 
 
12:30 – 13:15 

„Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i 
położnych” – wykład końcowy konferencji. 
Wykład podsumowujący przekazane treści podczas konferencji, w odniesieniu do 
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”. 
  

Zakończenie konferencji. 
 

Obiad 
Po zakończeniu obiadu przejazd uczestników do hotelu. 
autobus organizatora lub własny środek transportu uczestników. 
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„Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia 
pielęgniarek i położnych” 

Suwałki, 13-15 styczeń 2017 r. 

miejsce konferencji: 

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach  

ul. Innowacyjna 1 ; 16-400 Suwałki. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Laboratorium Symulacji Medycznych® 
(Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.) 
ul. Innowacyjna 1 ; 16-400 Suwałki 
tel. 512-296-960 ; 509 808 112 
www.medicalsimulation.pl 
email: konferencja@medicalsimulation.pl 

 
Udział w konferencji jest płatny. Koszt uczestnictwa w konferencji dla 1 osoby wynosi 1500 zł netto + 23% Vat. 

Koszt obejmuje: 
2 x nocleg (zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych).  
2 x śniadanie. 
2 x kolacja. 
2 x obiad. 
transport podczas konferencji zgodnie z programem – autokar organizatora. 
udział w konferencji oraz zajęciach warsztatowych zgodnie z programem. 

 
Miejsce zakwaterowania: Hotel Loft 1898 *** ul. Pułaskiego 24K ; 16-400 Suwałki 
 
Do dyspozycji gości podczas całego pobytu w hotelu:  
spa z trzema rodzajami saun i jacuzzi, z soboty na niedzielę bezpłatna dyskoteka w klubie hotelu. 
zestaw do parzenia kawy i herbaty w pokoju, dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego obiektu,  
parking przy hotelu, w tym parking dla autokarów,  
 
Atrakcje dodatkowe: Lobby Bar i Klub Dynamit, bliskie sąsiedztwo Aquaparku. 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w konferencji oraz ograniczoną liczbę miejsc w tzw. modułach 

warsztatowych przyjęto że z jednej – uczelni  może zostać zgłoszonych 3 uczestników. 

 

Uczelnia otrzyma drogą email potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z informacją o numerze konta i 

terminem płatności po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. 

 

Uczelnia może zgłosić większą liczbę uczestników, którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

W przypadku nie wykorzystania miejsc przez inne podmioty, uczelnia otrzyma informację o liczbie miejsc wolnych. 

 

 

 

 

http://www.medicalsimulation.pl/
mailto:konferencja@medicalsimulation.pl
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Wstępny formularz zgłoszeniowy uczestnika konferencji  

„Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych”  

– Suwałki 13-15.01.2017 r. 

Jednostka Kierująca: 

 

 

Dane do faktury proforma :  

 

 

Lp. Imię Nazwisko Email Telefon Transport na miejscu 

    □ Autokar organizatora 

□ Transport własny 

    □ Autokar organizatora 

□ Transport własny 

    □ Autokar organizatora 

□ Transport własny 

    □ Autokar organizatora 

□ Transport własny 

    □ Autokar organizatora 

□ Transport własny 

 

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia obsługi 

konferencji, w których zgłoszą Państwo uczestnictwo. Przysługuje Państwu prawo dostępu do 

danych i ich poprawiania u organizatora konferencji Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. 

20-554 Lublin ul. Ułanów 7.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania procesu rezerwacji udziału w 

konferencji. 

 


