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MENU

1. Úvod 
2. Simulační medicína LF - Centesimo
3. Simulační medicína FN - SiMeCe
4. Nácviku KPR formou simulace
5. Implemenatce v rámci školení BOZP
6. IS FNOL - objednávací systém
7. Závěr  



Simulace

• Je napodobení nějaké skutečné věci, stavu nebo 
procesu. 

• Samotný akt simulace něčeho obecně znamená 
zobrazení některých klíčových vlastností nebo 
chování vybraných fyzikálních, nebo abstraktních 
systémů.



Chyby se dějí a naše schopnost jim předcházet je 
cílem, jak nakonec  dosáhnout dobrého výsledku 
a zároveň bezpečnosti pacienta i lékaře.



• Individuální charakterové 
vlastnosti determinující 
schopnost řešit krizové 
situace

• Sociální interakce jedinců 
ve skupině a identifikace se 
s neformální rolí (pozicí)

• Komunikace…

Chování jedinců ve skupině






Chování jedinců ve skupině

• Schopnost řešit krizové situace 
- interindividuální variabilita a 
limitace

• Zvládání zátěžových situací a 
reakce na stres

• Schopnost situaci přijmout, 
vyhodnotit, zpracovat a 
zaujmout (adekvátní) postoj



Centrum telemedicíny a simulátorů 
(CENTESIMO) LF UP v Olomouci

• Simulační výuka od roku 2013
• Studenti 1. - 6. ročníku 
• Všechny obory





Nácviku KPR  formou simulace

• Individuální optimalizace dle typu JIP
• Kompletní týmy lékaři a NLZP
• Opakované školení - dle požadavků scénáře 

„šité na míru“



Výukové cíle scénářů
• teoretické znalosti
• praktické dovednosti
• „netechnické dovednosti“



Implementace KPR simulačního tréninku 
v rámci školení BOZP

• Směrnice KPR - povinného školení formou 
simulace

• Stabilní simulační tým - školitelé + technici
• Elektronický objednávací systém 



• Frekvence : 1x rok
• Kurz : délka 2h, vstupní test
• Vyhrazen 1 den v týdnu / 4 kurzy
• Počet frekventantů / kurz : max 4
• Počet proškolených zaměstnanců / rok : cca 600

Implementace KPR simulačního tréninku 
v rámci školení BOZP



IS FNOL

• Objednávací systém EFA
• Odpovědnost vedoucích pracovníku
• Zajištěna pravidelnost a evidence
• E-learning







Simulace LF UP a FNOL
spektrum výuky

• Pregraduální výuka 1.-6. ročník od r. 2013
• Postgraduální výuka - povinný kurz v rozsahu 

16 hod před atestací AIM 
• Kurzy LPP - KPR simulační scénář
• Školení KPR pro zaměstnance v rámci BOZP 

od r. 2018



Postgraduální kurzy 



• Aplikaci klinických znalostí a praktických dovedností 
ve vysoce reálném prostředí a v reálném čase

• Zlepšuje komunikační dovednosti 

• Praktický nácvik dynamických stereotypů a týmové 
kooperace v bezpečné „semi-reálném“ prostředí

Význam simulační 
medicíny



• Zvýšení profesionality 

• Implementace do pre/postgraduální výuky

• Zvýšení kvality péče v nemocnici - implementace do 
pravidelného školení personálu (KPR…)

Význam simulační 
medicíny



Závěr 
• Pravidelné školení KPR - zakotveno ve směrnici pro 

KPR - pravidelnost/kontrola/povinnost

• Individualizace - dle požadavků dané 
kliniky/oddělení

• Efektivní trénink s pozitivním vlivem na kvalitu KPR

• Kontrola - KPR protokol součástí IS

• Zvyšuje profesionalitu, jistotu, bezpečnost a komfort… 





olga.klementova@fnol.cz

Děkuji za 
pozornost
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