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Osnova

• Úloha simulační medicíny
• Co ještě můžeme simulací zlepšovat?
• Safety culture
• Co se povedlo i nepovedlo ve vzdělávání 

zdravotníků
• Budoucnost v simulační medicíně



Získání zkušeností???

• Zkušenosti se vytváření stále 
znovu a znovu, jsou 
nepředatelné

• 85 % pilotů by situaci, která 
vedla ke katastrofě řešila 
stejně

• Všichni děláme stejné chyby



Budování povědomí o simulační 
medicíně

• Nejsme příliš bezpeční
• Získávání zkušeností je nutné (jednou vidím, 

po druhé dělám, po třetí učím)
• Praxe vede k profesionalizmu
• Simulace je vyzkoušená metoda zlepšující 

dovednosti
• Stále méně pacientů akceptuje učiní na sobě
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Celoživotní vzdělávání



Gaba DM: Human error in anesthetic mishaps.
Int. Anesthesiol Clin 27:137-147, 1989.

• Nedostatečné nacvičení zvládnutí mimořádných událostí 
během anestezie

• Nedostatečné schopnosti stanovení priorit a rozdělení 
pozornosti 

• Nedostatečné dovednosti v řízení 
zdrojů, vedení, komunikaci
a řízení pracovní zátěže

Vše se anesteziolog během výcviku
učí zkušenostmi a pozorováním „na lidech“
Avšak ne všechny zkušenosti
a techniky se dají takto získat...



Odolnost



Sebereflexe



Psychologická bezpečnost simulační 
výuky
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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)



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)



Nové technologie
• Augmentovaná realita

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

• RPG – Septris
• 3D tisk – výuka sonografie, chirurgie



Covidová pandemie a simulace

• 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



Safety culture?

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



Safety culture – dlouhodobý proces

Zabránit chybě
(sjednocení -

postupy, vybavení)

Zachytit chybu
(audit)

Zmírnit chybu
(rozebrání, poučení, 

nacvičení v sim. 
laboratoři)



Akreditace simulačních center?



Co se povedlo?

• Vznik simulačních laboratoří na LF
• Pořádaní postgraduálních workshopů
• Pořádání TTT kurzů
• Vznik Společnosti pro simulace v medicíně
• Začlenění simulačního kurzu do kurikula AIM
• Pořádání konferencí o simulační medicíně



Vznik simulačních laboratoří na LF



Co se nepovedlo?

• Povědomí o simulaci, jako něco normálního a 
nutného

• Začlenění do opravdového sledování kvality 
poskytované péče

• Vycvičit dostatečný počet lektorů
• Povinnost pravidelných expozic
• Nutnost celoživotního vzdělávání
• Výzkum a publikace v simulační medicíně



Budoucnost ?
• Simulace bude povinná pro většinu postgraduálních oborů
• V některých oborech bude povinné celoživotní vzdělávání pomocí 

simulační medicíny
• Standardizovaná výuka v simulačních centrech (lektoři, technici, IT, 

postupy, debriefing), sdílení scénářů
• Evaluace simulační výuky – OSCE (atestace)
• Etická témata (komunikace mezi odbornostmi)
• Nácvik mezioborové spolupráce (urgentní příjem, gyn.-por, 

traumaplán)
• Více práce s herci (pacienty)
• Simulační centrum je běžné vybavení každé větší nemocnice
• Všichni vnímají simulaci jako pozitivní příležitost k vlastnímu 

zlepšení
• Nácvikem v simulacích se dramaticky zlepšilo bezpečí pacientů



Otázky



DĚKUJI ZA POZORNOST
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