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Propedeutika v SIMU

Od studentské vize 
ke komplexní změně
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VIZE

Zlepšit péči o pacienty na úrovni 
vzdělávání budoucích lékařů.

Skutečně vybavit budoucí kolegy dovednostmi, znalostmi a 
způsobem uvažování potřebnými pro praxi.

Evidence Based Medical Education
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Realita

�̶Spuštění 3 semestrálního předmětu Propedeutika pod taktovkou 
SIMU a klinických pracovišť od semestru jaro 2022

�̶80 + 25 lektorů (max poměr studenti/lektoři = 7)

�̶100% eliminace frontální výuky, interaktivní e-learning

�̶cca 500 studentů ročně
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… ale individualizovaně

Masově…
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Sebedůvěra v praxi
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Sebedůvěra v praxi
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Na vlastní kůži, hands-on
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Na vlastní kůži, hands-on
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Návaznost výuky a pravidelné opakování
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Chování a zpětná vazba
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Spolupráce
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Komunikace v týmu i mimo něj
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Od absolventů Propedeutiky v SIMU
Prázdninová prax z chirurgie - pohyb na sále, na čo si 
dávať pozor, ako sa neznesterilniť :D, mytí rukou a 
obliekanie do sterilného; a celkovo tým, že som si to už 
skúšala ma to nemuseli učiť všetko od nuly :)

Toto leto som na internej a chirurgickej praxi po štvrtáku a 
som hrozne vďačná, že môžem byť súčasťou propedeutiky, 
pretože vidím, ako veľa mi to dáva. Zatial som mala možnosť 
urobiť PR vyšetrenie, vybrať stehy, šiť, sterilne sa umyť a 
obliecť a asistovať na sále, brať krv, zaisťovať žilu, točiť a 
popisovať EKG... Na všetko som sa dobrovolne prihlásila, 
pretože som vedela, že to mám natrénované "nanečisto" z 
propedeutiky. A išlo to. A som o to viac namotivovaná do 
ďalšieho lektorovania propedeutiky, pretože v tom vidím 
zmysel. :)

Počas praxe v primární péči som využila 
poznatky z viacerých cvičení, bola som 
pri úkonoch sebavedomá a aj som 
vedela ako odkomunikovať dané úkony 
s pacientom. Ak by som propedeutiku 
neabsolvovala tak by to bolo ovela 
horšie a stresujúcejšie pre mňa aj pre 
pacienta.
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Tak na jaře v SIMU – ahoj!
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