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2015 Společnost pro simulaci v 
medicíně

 2021 - akreditovaný kurz  
 Simulace kritických stavů –povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání 

AIM



Kurz:https://www.med.muni.cz/simu

 Očekávání
 Realita simulace – pohledem účastníka, diváka
 Debrifing



Kurz – realita

 Očista duše

 Když realita není realita 
 Nové zkušenosti
 Když není chyba udělat chybu
 Kdo si hraje nezlobí…..



Debrifing - rozbor

 Sebereflexe
 Učit se z chyb
 Vidět to jiným pohledem
 Zpětná vazba
 Nadhled

 Po bitvě je každý generál, ale….



Základ komunikace

 Schopnost komunikace 
 Empatie
 Tým, chirurg, pacient, rodina
 Leader – teamleader

 Učený z nebe nespadne…
 Vůdce od narození…sebereflexe



Těžce na bojišti lehce na cvičišti?

 Kritické stavy – jaký je trénink u vás…připravení? Věříte si? 
 Učení na pacientech
 Dostatečná teoretická příprava
 Zjištění vlastních limitů znalostí a dovedností

 Opakování matka moudrosti…



Rozdíl mezi pracovišti

 Malá X velká nemocnice
 Počet výkonů
 Počet výkonů na dětech
 Počet sloužících lékařů
 Možnost vzdělávání
 Debrifing na pracovišti 



Děti! 

- Děti nejsou dospělí
- NPK Pardubice cca 500 výkonů 0 -18let za rok
- Předčasně narozené děti s nutností zajištění 

dýchacích cest cca 5 za rok

- Rutina?

- Opravdu jsou jiní
- Jiné pomůcky, cvik, dávkování léků
- Komunikace
- Přítomnost rodičů



Zdroje:

 Autor: NASA – &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; class=&quot;external free&quot; 
href=&quot;http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-
116/html/jsc2003-
00011.html&quot;&gt;http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-
116/html/jsc2003-00011.html&lt;/a&gt;, Volné dílo, <a 
href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1212030">Odkaz</a>

 Autor: Uploaded by &lt;a
href=&quot;//commons.wikimedia.org/wiki/User:Scoo&quot; 
title=&quot;User:Scoo&quot;&gt;Scoo&lt;/a&gt; – Halftone print from Det stora
världskriget vol II, p. 520, printed in Stockholm by Åhlén &amp;amp; Åkerlunds
förlag, 1915., Volné dílo, <a 
href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=623488">Odkaz</a>

 https://www.med.muni.cz/simu/fotogalerie/1823-3-akreditovany-kurz-simulace-
kritickych-stavu-v-cr

 Foto ze sbírky ZZS nácvik hromadného neštěstí, běžný trénink nácvik KPR
 Foto z vlastní sbírky

https://www.med.muni.cz/simu/fotogalerie/1823-3-akreditovany-kurz-simulace-kritickych-stavu-v-cr


Závěr
A ještě je lepší 
tréninkem se 
připravit

THM
Dříve a častěji
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