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Osnova

• Výzvy pro simulační medicínu dnešních dní
• Co ještě můžeme simulací zlepšovat?
• Safety culture
• Výzkum v simulacích
• Budoucnost v simulační medicíně
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Zvýšení bezpečnosti pacientů – zlepšení 
kvality poskytované péče 

• Ztížená komunikace (OOP, TYVEK)
• Nácvik krizových situací u infekčních pacientů 

(CPR, intubace)
• „Neznámé“ procedury (pronace, ECMO, HFNO)
• Předávání a transport pacientů
• Obtížné situace (sdělení nepříznivé zprávy, 

kategorizace pacientů, eskalace terapie, soucitná 
péče)



Nastavení ventilačních parametrů?

Zapojení AI





ALS pro KAR FNKV



Sebereflexe



Co můžeme simulací zlepšovat?

• Nácvik bezpečných postupů (algoritmy)
• Nácvik použití vybavení (videolaryngoskop) - 

získání kompetencí pro výkony (biluminální 
intubace, hrudní drenáž)

• Nácvik netechnických dovedností (sebereflexe 
v simulační laboratoři), např. nácvik fungování 
teamu (leader, priority), spolupráce s NLZP

• In-situ simulace (reálné místo a pomůcky)



Dreyfusův model získávání zkušeností



Další příležitosti pro nácvik v simulační 
laboratoři

• Vysoce rizikové x nízko frekventní výkony (NCH, 
KCH, malé děti)

• Komplikované technologie (mimotělní oběh, 
katetrizace…)

• Zkoušky rizikových případů (spolupráce několika 
odborností – hluboká hypotermie, 3D tisk)

• Ztráta dovedností x jejich udržení (anestezie x 
IP)



Akreditace simulačních center?



Safety culture?

• Spolupráce s akreditačními agenturami?
• Opravdové audity
• Opravdové srovnání kvality poskytované péče
• Unifikace postupů, vybavení
• Použít debriefing pro poučení z chyb



Výzkum v simulační medicíně

• Musí být (efektivita, smysluplnost)
• Argument, proč rozvíjet simulace 
• Výzkum nových učících technologií 

(videodebriefing, augementovaná realita, VR)
• Bezpečnost pacientů (Covid 19)



Nové technologie

• Augmentovaná realita
• Virtuální realita

• Haptické vjemy (rukavice, přístroje)
• XR – smíšená realita (VR+simulátor)

• RPG – Septris

• 3D tisk – výuka sonografie, chirurgie



Budoucnost ?

• Standardizace výuky v simulačních centrech (lektoři, 
technici, IT, postupy, debriefing), sdílení scénářů

• Evaluace simulační výuky – OSCE
• Více práce s herci (pacienty)
• Etická témata
• Nácvik mezioborové spolupráce (urgentní příjem, gyn.-

por, traumaplán)- vyjasněné kompetence
• Nácvik zvládnutí přírodní katastrofy (tornádo, covid)
• Simulační centrum je běžné vybavení každé větší 

nemocnice



Závěr

• Covid přináší nejenom hodně starostí, ale i 
příležitostí pro simulační medicínu

• Výzkum a standardizace postupů je nutná 
součást simulačních center

• Zkušenost bezpečného rozebrání situace v 
simulační medicíně pomáhá přenést tuto 
kulturu do běžné praxe



Otázky



The best way to predict the future is to 
create it

Peter Drucker
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