VII Ogólnopolska Akademia Pediatrii
Warsztaty w Centrum Symulacji - scenariusze
Regulamin
§1 – Postanowienia ogólne
1. Konferencja nosi nazwę "VII Ogólnopolska Akademia Pediatrii", zwana dalej Konferencją.
2. Warsztaty w Centrum Symulacji odbędą się 02.03.2019r. (sobota) w Centrum Symulacji
Medycznej ul Rokietnicka 7, Poznań w godzinach 7:45-11.00
3. Warsztaty składają się z krótkiego wprowadzenia, przeprowadzenia, przygotowywania i
odgrywania scenariuszy oraz omówienia postępowania w poszczególnych sytuacjach
symulacyjnych.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
5. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6. Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
7. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian w regulaminie.
§2 – Zasady rejestracji
1. Do uczestnictwa w warsztatach uprawnieni są studenci kierunku lekarskiego od 4 roku
studiów, ratownictwa medycznego od 2 roku studiów oraz pielęgniarstwa od 3 roku studiów.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rejestracja.
3. Rejestracja odbywać się będzie poprzez formularz internetowy dostępny od godziny 17
dnia 13.02.2019.
4. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach zobowiązany jest znaleźć zastępstwo
na swoje miejsce oraz powiadomić o tym fakcie organizatorów drogą poczty elektronicznej.
5. Uczestnicy wraz z zaakceptowaniem regulaminu zgadzają się na robienie zdjęć i
filmowanie podczas trwania warsztatów.
§3 – Warsztaty - przebieg
1. Koordynatorem i opiekunem warsztatów jest Pani dr Patrycja Marciniak – Stępak.
2. Warsztaty składają się z wprowadzenia, omówienia planu Centrum Symulacji, podziału ról
i przeprowadzenia scenariuszy wraz z debriefingiem oraz tworzenia własnych scenariuszy i
przeprowadzaniu symulacji dla innych uczestników warsztatów.
3. Każdy z zespołów weźmie udział w jednym scenariuszu przygotowanym przez
organizatorów warsztatów oraz jednym przygotowanym przez innych uczestników.
4. Każdy zespół przygotuje jeden scenariusz dla innych uczestników. Tematy scenariuszy
zostaną wylosowane w trakcie warsztatów. Uczestnicy otrzymają materiały, które pomogą im
w tworzeniu scenariusza.
5. Każdy scenariusz trwa 10 minut, podczas jego trwania grupy 4 osobowe muszą zebrać
wywiad, zrobić wstępne badania, zaordynować leczenie. Grupa składa się z lidera
(koordynującego pracą zespołu), lekarza, pielęgniarki oraz osoby wypełniającej
dokumentację medyczną.

