
365 dní Simulačního centra

Petr Štourač a tým SIMU





Stavba roku
�̶Stavba roku 2021
�̶Stavba Jihomoravského kraje 2020



>3000

>150%



Souhrn

̶�Budování SIMU
̶�Pravidelná výuka
̶�Teach the Teachers
̶�Specializační vzdělávání
̶�Výuka lékařů
̶�Ústav simulační 
medicíny/Simulační centrum

̶�Doktorský studijní program



Budování SIMU 2014 - 2020

̶� Přípravná fáze od roku 2014 
̶� Multidisciplinární tým
̶� Významná spolupráce se zahraničními subjekty 
̶� Důraz kladen nejen na vlastní budovu a její vybavení, přestože budou 

nejviditelnější…
̶� Připraveno několik variant řešení SIMU



Harmonogram SIMU LF

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MUNI 
4.0

Analýza trhu práce, benchmarking

Implementace nových výukových metod do studijních programů

Příprava studijních materiálů, pomůcek a školení pedagogů

Příprava akreditace studijních programů

Výuka v reakreditovaných studijních programech 

Zavedení objektivní klinické evaluace – OSCE

SIMU+

Pořízení vybavení pro start projektu  - simulátory, SW, …

Stavba a 
vybavení

- dokumentace pro výběr dodavatele

- VŘ na dodavatele stavby

- stavba

- kolaudace

- dodávka interiérů, vybavení a simulační techniky

Dokončení a uvedení do testovacího provozu

Výuka v prostorách simulačního centra
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zpětná vazba - úpravy

Zahájení výuky 5. 10. 2020
1. Narozeniny SIMU



SIMU

Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
̶� 7 950 m2 užitné plochy
̶� 3 215 m2 zastavěné plochy
̶� 951,5 mil Kč

www.med.muni.cz/simu
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Postup řešení implementace do kurikula
̶�Identifikace lekcí v dotčených předmětech

̶�Tvorba SBL lekcí

̶�Tvorba OSCE scénářů

̶�Implementace do SIMUportfolia

̶�Školení lektorů

̶�Pilotáž na studentech

̶�Rozvrhování v SIMU

̶�Zahájení výuky v SIMU



Pregraduální vzdělávání - VL

̶� Anatomie
̶� Pravidelná výuka

̶� Propedeutika
̶� Školení studentských lektorů Propedeutika I
̶� Pilotáž Propedeutika II a III
̶� Příprava školení lektorů akademiků

̶� Gynekologie a porodnictví
̶� Pravidelná výuka
̶� Projekt StartGyn

̶� Chirurgie
̶� Realizována první praktika (laparoskopie, cévní chirurgie)

̶� Intenzivní medicína
̶� Pravidelná výuka KARIM a KDAR

̶� Psychologie
̶� Využití herců

̶� Ošetřovatelství
̶� Pravidelná výuka

̶�První pomoc
̶� Dokončení evaluace
̶� Příprava lektorů na akademický rok 2021/2022
̶� Implementace ERC guidelines 2021 

(2 kapitoly/1 autor LF MU)

̶�Vnitřní lékařství
̶� Pilotáže, praktika na Angio/Mentor

̶�Realizace předmětů meziročníkové spolupráce
̶� Komunikace v praxi
̶� Právo žít
̶� Telemedicína v praxi

̶�Anglický studijní program
̶� Vyjma pravidelné výuky výše uvedených předmětů
̶� Interna 
̶� Chirurgie
̶� Anesteziologie a léčba bolesti
̶� Intenzivní medicína
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̶� Porodní asistence
̶� Zdravotnický záchranář
̶� Dentální hygiena

̶� První pomoc

Předměty studijního programu ZLPředměty NLZP SP, FaF a VUT

̶�Zahájení se začátkem akademického roku

̶�Vyučovány všechny relevantní předměty

̶�Prošli studenti všech ročníků programu ZL





Výuka anatomie v SIMU





Výuka první pomoci v SIMU





Výuka Intenzivní medicíny v SIMU





Teach the Teachers

Školení vyučujících První pomoci

Školení debriefingu (ABCD kurz)

Školení vyučujících Propedeutiky

Školení vyučujících Gynekologie a porodnictví

 





Specializační 
vzdělávání
Akreditovaný kurz kritických stavů

1. v ČR

Kurz extrakčních operací

Lékařská první pomoc



Vzdělávání lékařů

Kritické stavy u dětí

Kritické stavy u dospělých

Kritické stavy na ICU

ABCD kurz

Setkání mladých ortopedů

Kliknutím na ikonu vložíte obrázek.



Zápatí prezentace

Stále volná místa – stačí se přihlásit
Lze požádat o uhrazení Travel grantem Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ



Ústav simulační medicíny
Simulační centrum



Ústav simulační medicíny
Simulační centrum



Doktorský studijní program 
Simulace v medicíně



Doktorský studijní program Simulace v 
medicíně/ Healthcare Simulation

�̶Akreditováno 16. 11. 2021

�̶4-letý prezenční i kombinovaný v ČJ i AJ

�̶První přijímací řízení jaro 2022

�̶Multidisciplinární oborová rada

�̶Široké spektrum témat



Mapa Evropy



5. NP



… sejdeme se 
na AKUTNĚ.CZ…
XIV. konference AKUTNĚ.CZ
19. 11. 2022, Brno, Univerzitní kampus Bohunice 
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