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Как да 
подобря 

знанията и 
уменията си?



ВЪВЕДЕНИЕ

• Развитието и напредъкът на технологиите във всички
сфери на живот и непрекъснатото нарастване на
здравните потребности на населението в последните
десетилетия, налагат промяна и в обучението на
бъдещите медицински специалисти.



ВЪВЕДЕНИЕ

Симулацията е интерактивен образователен инструмент, който се използва
все по-често в медицинското образование. Съществуват доказателства в
подкрепа на ролята на симулационното обучение за подобряване на
знания, поведение и придобиване на умения.



ВЪВЕДЕНИЕ

• Днес студентите се различават от тези преди десетилетия. Те са израснали с
Интернет и използват с лекота цифровите технологии. Това така наречено
«Цифрово поколение» има нужда от интерактивни, различни методи на
преподаване от традиционните, използвани до момента.



• Наблюдава се промяна в парадигмата на традиционния модел на
обучение в медицината. Все повече намаляват възможностите за
обучение директно върху пациента, като се обръща все по-голямо
внимание на неговата безопасност. Това налага въвеждането на
симулации, близки до реалната болнична среда, за да могат обучаваните
да натрупат опит и компетентности.

ВЪВЕДЕНИЕ





ВЪВЕДЕНИЕ
• Използването на симулация в

медицинската професия изисква
преподаватели с голям контрол
върху образователната среда,
като в същото време се
намаляват рисковете, свързани с
обучение на работното място.
Това е особено важно в области,
в които може да има грешки,
свързани със застрашаване
живота на пациента или със
сериозни последици за
здравето.



Цел

• Целта на настоящото проучване е да се 
направи оценка на ефективността на 

симулационното обучение в МСТЦ към МУ -
Пловдив.



Материали и методи

• Извърши се проспективно наблюдателно описателно
проучване, проведено в МСТЦ към МУ-Пловдив за
периода септември 2017 – май 2019г. Изследвани са 309
респондента, участвали в едно или повече практични
симулационни обучения. Изследваните условно бяха
разделени в три групи по броя на посещенията си по
определен тематичен курс:

➢ Едно посещение
➢ Две посещения
➢ Три и повече посещения



Материали и методи

• Обхванати са 15 тематични единици (курса) в обучения по АГ, спешни
състояния и педиатрия. Преподаването се извършва в малки групи,
на интерактивни симулатори (SimMom, SimJunior и SimMan 3G)
проектирани да осигуряват максимално реалистично обучение.
Гамата от състояния, които могат да бъдат възпроизведени се
простира от нормална физиология до критични състояния. Запазена
марка на всички симулатори е авангардната система за разбор
(debriefing) след приключване на обучението, която улеснява
постигането на образователните цели на всеки
студент/специализант/специалист. Част от дебрифинга се извършва с
помощта на видеозаснемане на тренировъчната сесия, след която
обучаваните могат реално да отчетат своите грешки при изпълнение.



• За постигане на целите на проучването са използвани
следните изследователски методи:

❖ Анкетен метод – чрез пряка анонимна анкета на
обучаваните (форма за самооценка) и формуляр за оценка
от преподавател.

❖ Наблюдателен метод – видеозаснемане, дебрифинг.

❖ Статистически методи.

Материали и методи:



Резултати
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Резултати

• Средната възраст на изследваните лица е 25,94 ±SD 5,22. Най-младият участник е 
19г., а най-възрастния на 53г.



Ниво на самооценка на обучаваните преди и след 
проведения практичен курс
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Ниво на самооценка на обучаваните преди и след 
проведения практичен курс
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p= 0,0001; r= 0,57

Самооценка според поредността на 
посещение на курса
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Оценка на обучаваните за качеството на 
обучението

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Представянето и 
предварителния брифинг бяха 

много информативни

Практическите сесии ми 
помогнаха да развия умения и 

навици

Дискусията по време и след 
обучението беше полезна за мен

1,00% 0,30% 0%

12% 8,40% 7,10%

87,40%
91,30% 92,90%

Не съм сигурен/а Съгласен/а съм Категорично съм съгласен/а



Оценка на обучаваните за качеството на 
обучението
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Оценка на ментора

Теоретична подготовка
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Психо-моторни умения
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Оценка на теоретичната подготовка на обучаваните според 
поредността на посещението
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Грешки
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Заключение

• В резултат на обучение чрез симулация, ние открихме значително
подобрение на знанията, уменията и нагласите при обучаваните.

• С повишаване броя на посещенията расте самооценката и
увереността при изпълнение на манипулацията, като съществено се
подобряват знанията, техническото изпълнение и намалява
допускането на грешки.

• Интегрирането на структурирано симулационно обучение позволява
придобиването на умения в среда, която не компрометира
безопасността на пациентите и избягва разхищаването на ресурси.
Този подход ще подобри безопасността на пациентите и ще отговори
на очакванията на обществото относно медицинската грижа.



Заключение

• Ние считаме, че симулационното обучение в медицината
е ефективно и полезно. То има своето място в учебните
програми за студенти и е добър инструмент за
придобиване на знания, умения и техники и в
следипломното образование.

• Симулационното обучение не е заместител на клиничния
опит, но има своето място в обучението, като предлага
един съвременен, иновативен подход.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


