TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 27. február 2017

Nové simulátory na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ
robia výučbový proces efektívnejším aj atraktívnejším
Živo bolo nedávno na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,
ktorý navštívili študenti stredných škôl vo štvrtok 9. februára v rámci Dňa otvorených dverí.
Stredoškoláci mali možnosť dozvedieť sa nielen o výučbe bakalárskeho študijného programu
Ošetrovateľstvo, ale aj predmetoch, ktoré sa učia v rámci študijných programov Všeobecné
lekárstvo, Zubné lekárstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Pri ich výučbe výdatne
pomáha niekoľko desiatok simulátorov, modelov a trenažérov, ktoré boli zakúpené z
projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES, ITMS projektu: 26110230075). Tri
simulačné laboratóriá zvyšujú efektívnosť výučby, skvalitňujú nácvik ošetrovateľských
i obväzových techník a napomáhajú zlepšeniu komunikácie medzi študentom a učiteľom.
„Vďaka tomuto projektu sme získali okrem simulátorov na nácvik rôznych
ošetrovateľských postupov, vyšetrovacích metód a odborných výkonov aj dve nemocničné
postele s príslušenstvom a dva mobilné zdviháky, ktoré pomohli zvýšiť nielen autentickosť
klinického prostredia, ale tiež kvalitu výučby rôznych predmetov realizovaných na našom
ústave. Obľube sa u študentov tešia aj interaktívne tabule, ktoré ich aktívne vťahujú do
procesu vzdelávania a prostredníctvom kvízov, testov, tajničiek a iných úloh pomáhajú
spestriť vyučovanie,“ hovorí prednostka Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ doc.
PhDr. Lucia Dimunová, PhD. (na snímke), podľa ktorej študenti využívajú modely a
simulátory v rámci predklinickej prípravy na praktických cvičeniach vedených pod odborným
dohľadom vysokoškolských pedagógov.
„Tieto pomôcky slúžia na modelovanie vierohodných situácií, s ktorými sa budú
neskôr vo svojej klinickej praxi stretávať, pričom autentickosť modelov im umožňuje
spoznať ľudské telo a trénovať realizáciu rôznych výkonov. Dokonca v závislosti od veku
pacienta, keďže máme k dispozícii nielen simulátory dospelej osoby, ale aj simulátory
seniora, predškolského veku, dojčaťa a novorodenca,“ poznamenáva.
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Na elementárnejších modeloch novorodenca môžu študenti trénovať základnú
ošetrovateľskú starostlivosť o malé dieťa – ako ho správne uchopiť, kúpať, či prebaľovať. Na
sofistikovanejších modeloch novorodenca a dojčaťa môžu skúšať rôzne špecifické a
náročnejšie postupy, pretože realizovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o predčasne
narodených či chorých novorodencov a dojčatá v klinických podmienkach nie je vždy možné.
Modely umožňujú okrem nácviku základnej ošetrovateľskej starostlivosti aj tréning aplikácie
liekov injekčnou technikou, nácvik zavedenia vnútropriedušnicovej (endotracheálnej) kanyly
a intraoseálnej infúzie, teda infúzie zavedenej do dreňovej dutiny dlhých kostí, alebo
cievkovanie, klyzmu (vpravenie tekutiny konečníkom do hrubého čreva) a iné techniky. Na
modeloch dospelého pacienta alebo seniora zas môžu realizovať nácvik popri základných
ošetrovateľských postupoch ako sú polohovanie pacienta, hygienická starostlivosť, podávanie
jedla a podobne, aj aplikáciu rôznych injekcií - podkožných, vnútrožilových
i vnútrosvalových - a tiež ošetrenie vývodov z priedušnice a hrubého čreva (tracheostómie
a kolostómie), cievkovanie (katetrizáciu) močového mechúra muža i ženy, či výplach hrubého
čreva.
„Všetky modely sú veľmi vierohodné. Modely seniorov dokonca približujú stav
stareckej pokožky – simulujú väčší odpor kože, ktorá je u staršieho človeka menej
hydratovaná. Okrem modelov človeka máme i torzá, teda samostatné modely častí tiel
človeka s rôznymi funkciami. Napríklad model sedacieho svalu vyhodnotí, či sa vpichnutá
ihla dostala do správnej hĺbky, teda či došlo k správnemu podaniu účinnej látky, alebo či
injekcia nespôsobila neželanú komplikáciu ako napichnutie cievy alebo nervu. Na torze
ramena môžu študenti realisticky – s cirkulujúcou umelou krvou – precvičovať odber krvi
alebo podanie vnútrožilovej injekcie a infúzie.
K dispozícii máme aj modely na nácvik vyšetrenia a tiež samovyšetrenia prsníkov
a trenažéry na vyšetrenie pošvy a konečníka. Naozaj jedinečný a u študentov veľmi
obľúbený je model na počúvanie srdcových oziev a dychových fenoménov. Simulátor
umožňuje počúvanie aj takých dychových fenoménov a srdcových oziev, s ktorými sa môžu
v klinickej praxi stretnúť pomerne zriedkavo. Z iného projektu sme zasa získali model na
resuscitáciu krvného obehu, ktorý je výnimočný tým, že zhodnotí, či študent postupoval
správne a efektívne, teda či by oživovanie bolo úspešné,“ vysvetľuje doc. PhDr. Lucia
Dimunová, PhD. (na snímke), podľa ktorej vzdelávanie pomocou modelov nielen
jednoznačne prinieslo zefektívnenie a zatraktívnenie výučby pre študentov, ale aj uľahčenie
ich prechodu do klinickej praxe.
„V súvislosti so zníženým výskytom niektorých ochorení, napríklad vzhľadom na
včasný skríning, vakcináciu a podobne, a tiež kvôli skracovaniu dĺžky hospitalizácie
pacientov, dochádza k zníženiu príležitosti študentov zúčastniť sa na riešení konkrétnej
klinickej situácie počas praktických cvičení na klinických pracoviskách v zdravotníckych
zariadeniach. Ale študenti sa vďaka vybaveniu našich simulačných laboratórií stávajú
lepšie pripravení na rôzne klinické situácie, ktoré môžu u pacienta nastať a na ktoré by boli
inak pripravení iba teoreticky. Informačné technológie a simulačné metódy poskytujú
štandardizáciu klinickej situácie, umožňujú študentom aplikovať vedomosti, schopnosti
a praktické zručnosti, poskytujú okamžite spätnú väzbu, rozvíjajú kritické myslenie,
klinické rozhodovanie, efektívnu komunikáciu a spoluprácu v multidisciplinárnom tíme,“
zdôrazňuje doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. a dodáva, že nácvik na simulátoroch prispieva
aj k zmierneniu úzkosti a strachu u študentov z ohrozenia bezpečnosti pacienta, pretože si
môžu praktické výkony opakovane precvičiť. Keďže využívanie simulátorov je aktívnou,
interaktívnou metódou učenia, nielenže sa zefektívňuje samotný proces výučby,
ale v neposlednom rade prispieva aj k vyššej spokojnosti študentov s edukačným procesom.
Implementácia informačných technológií a simulačných metód do výučby v lekárskych
i nelekárskych študijných programoch sa tak stáva sľubnou vyučovacou stratégiou.

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

Čo sú to simulátory
Simulátory sú zariadenia, ktoré interaktívnym spôsobom napodobňujú anatomické
zloženie a funkcie ľudského tela – buď jeho častí, prípadne ide o celé figuríny predstavujúce
pacienta. U dokonalejších modelov riadi imitované telesné funkcie počítač a exaktne tiež
vyhodnocuje správnosť vykonaného vyšetrovacieho či terapeutického postupu.

Ako konštatuje prodekan pre špecializačné štúdium a nelekárske študijné programy na
Lekárskej fakulte UPJŠ doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., ktorý je tiež prednostom I. kliniky
anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, kde simulátory takisto používajú
nielen pri výučbe študentov, ale aj pri postgraduálnom vzdelávaní lekárov. „Jednou z priorít
skvalitnenia výučby je širšie využitie simulátorov aj na ďalších pracoviskách fakulty,
v ideálnom prípade dokonca vybudovanie kvalitného samostatného simulátorového centra.
Použitie kvalitných simulátorov a modelov predstavuje najmodernejšie trendy vo výučbe
medicíny a umožňuje študentom získať také praktické návyky, ktoré nemôžu získať
výučbou na pacientoch. Častokrát umožňujú modely aj simuláciu veľmi ojedinelých
ochorení či situácií, s ktorými by sa inak študent medicíny mohol oboznámiť len
teoreticky.“
Na I. KAIM sa využívajú simulátory už niekoľko rokov pri výučbe predmetu
Anestéziológia a intenzívna medicína na výučbu a nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie
(oživovania krvného obehu a dýchania). Figuríny sú kontrolované počítačom, čo umožňuje
presne vyhodnocovať postup pri základnej alebo rozšírenej neodkladnej resuscitácii. Imitujú
napríklad dýchacie pohyby hrudníka, majú hodnoverne znázornené horné dýchacie cesty s
možnosťou endotracheálnej intubácie (vloženie tuby do priedušnice), alebo kontaktné miesta
pre napojenie EKG elektród so snímaním zvoleného EKG záznamu či miesta pre možnosť
priloženia defibrilačných lopatiek a vykonanie elektrickej defibrilácie. Využite takýchto
modelov má množstvo výhod, a to nielen pri výučbe študentov, ale aj pri ďalšom vzdelávaní
lekárov.
„V prvom rade nehrozí žiadne riziko poškodenia pacienta, pričom je možné
prezentovať rôzne scenáre liečebného postupu – správny aj nesprávny, vrátane zriedkavých
situácií, kde je potrebná okamžitá reakcia a je dobré na ňu byť teoreticky pripravený. Dajú
sa trénovať jednoduché i veľmi zložité intervencie, s použitím skutočných nástrojov
a prístrojov, vrátane interpersonálnej súhry personálu v pracovnom tíme a vyhodnocovania
správnosti postupu či už skúsenejšími kolegami alebo počítačom... Simulátory pritom môžu
rovnako dobre slúžiť na výučbu medikov či študentov ošetrovateľstva, ako tréning lekárov
a sestier v praxi. Pomôcť môžu pri zaúčaní personálu na nové prístroje a procedúry, alebo
pri zosúladení postupov všetkých skupín zamestnancov. Sú naozaj neoceniteľné a preto
verím, že budú časom pribúdať a pomáhať aj na našej fakulte na rôznych stupňoch
výučby,“ dodáva doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
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