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Збірник містить статті, підготовлені викладачами Харківського націо)
нального медичного університету, які відображають використання симуля)
ційних технологій у вирішенні величезної кількості проблем, які досяжні
в будь)який час доби, мають можливість відтворення широкого спектру
клінічних умов, зручні з етичної і юридичної точки зору, оскільки новачки
здійснюють першу практику, необхідну для опанування різних методів,
у тому числі інвазивних процедур не на реальних пацієнтах, коли недо)
свідченість може мати негативні наслідки для останнього. Так само екза)
менатори можуть використовувати симулятори для оцінювання компетент)
ності студентів, що екзаменуються в додипломній, та лікарів – в післядип)
ломній освіті.

Матеріали, наведені у збірнику, дають можливість зрозуміти різноманітні
симуляційні технології, які необхідні для професійної підготовки і оцінки
професійних навичок та сприяють активізації навчального процесу і покра)
щанню якості освіти.

Збірник розрахований на викладачів вищих медичних закладів.
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виступає також педагогічна практика. Під цим поняттям ми розуміємо
форму навчання студентів, яка розкриває перед ними закономірності,
особливості та основні принципи професійної діяльності (викладання), дає
змогу підвищити власну компетентність, майстерність викладача. Усе це
свідчить про універсальність симуляційної освіти та важливість її розробки.

Підбиваючи підсумки сказаному робимо висновок, що симуляційна
освіта – це така організація навчального процесу, за якої студент вчиться
в імітаційній ситуації та засвоює отримані теоретичні знання на практиці.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Щербина М.О., Кузьміна О.О.

Проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров'я
в Україні на період 2015–2025 рр. передбачає подальший розвиток вищої
медичної освіти, який тісно пов'язаний із впровадженням сучасних галузе)
вих стандартів, системи ліцензування та сертифікації фахівців [1].

Якісне викладання предмета «Акушерство та гінекологія» в сучасних
умовах демографічної кризи стає надзвичайно актуальним. Зростання рівня
народжуваності, зменшення перинатальної захворюваності та смертності,
покращення репродуктивного здоров'я населення є першочерговими зав)
даннями акушерів)гінекологів [2].

Симуляційна освіта є однією з основних методик практичної підготовки
медичних фахівців. Відпрацювання навичок на симуляторах та у віртуаль)
них операційних має доведену ефективність. Саме завдяки таким техно)
логіям підготовка фахівців є максимально наближеною до їх реальної діяль)
ності [3].

Мета – підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом використання
стимуляційних методів навчання як засобу засвоєння практичних навичок
з акушерства та гінекології.

Підготовка майбутнього лікаря на клінічний кафедрі передбачає тео)
ретичну підготовку студента та використання набутих знань і професійних
умінь на практиці. Методика організації практичних занять спрямована на
активне залучання студента у процес надання акушерсько)гінекологічної
допомоги пацієнтам, а також формування відповідального ставлення сту)
дента як майбутнього фахівця.

Концепція розвитку нової системи підготовки студентів передбачає
впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних та наукових інно)
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вацій відповідно до світових стандартів. Покращанню викладання акушер)
ства та гінекології сприятиме внесення змін до організації навчального
процесу, шляхом розвитку стимуляційних методів навчання, створення
програм для дистанційного навчання студентів, поліпшення матеріально)
технічного забезпечення, комп'ютеризації та інформатизації навчального
процесу [4].

Симулятори варіюють від простих фізичних моделей анатомічних струк)
тур до складних пристроїв і манекенів з високою механічною реальністю
та комп'ютерним управлінням. Видатний психолог та лікар К.К. Платонов
писав про особливості навчання фахівців з використанням тренажерів:
«Тренажер – це навчальний посібник, що дозволяє формувати навички,
необхідні в реальних умовах праці».

Питання забезпечення якості підготовки студентів, підвищення квалі)
фікації та перепідготовки медичних працівників набуває особливої цінності
в період реформування акушерсько)гінекологічної галузі.

Збільшення кількості студентів у вищих медичних закладах, зміна типо)
вих методів навчання разом з проблемами безпеки пацієнта та відпові)
дальності медичних працівників обумовлюють внесення корективів у прог)
рамах навчання та зміни у методології викладання.

Останнім часом в Україні отримали розвиток створення симуляційних
центрів у галузі акушерства, гінекології та неонатології, де проходять від)
працювання практичних навичок на високотехнологічних манекенах)си)
муляторах. Загальне облаштування цих центрів певною мірою імітує типове
оточення у реальних лікувальних закладах з типовим медичним обладнан)
ням [5]. Симуляційні методи навчання включають засвоєння практичних
навичок за допомогою спеціального обладнання (манекенів та інших си)
муляторів) відповідно до затверджених стандартів симуляційних модулів,
які мають бути набуті в результаті проходження тренінгу [6].

 Практичні заняття проводяться на клінічних базах кафедри акушер)
ства та гінекології №1 та складаються з п'яти структурних частин: участь
студентів у ранкових лікарських конференціях з подальшім обов'язковим
аналізом конкретних ситуацій у вигляді клінічного розбору вагітних, роділь,
породіль та гінекологічних хворих, засвоєння теоретичної частини теми,
демонстрація викладачем практичних навичок з конкретної теми, робота
студентів щодо відпрацювання практичних навичок під контролем викла)
дача, вирішення ситуаційних завдань та тестовий контроль засвоєння
матеріалу.

Для досконалого опанування практичних навичок та кращого засвоєння
вивченого матеріалу, активно використовуються фантоми та сучасні му)
ляжі, на яких викладачами використовується засоби, що відображають
реальну клінічну ситуацію.

З цією метою в Харківському національному медичному університеті
був створений Навчально)науковий інститут з якості освіти, де проводяться
практичні заняття зі студентами медичних факультетів з використанням
різноманітних фантомів і симуляторів. Планується створення навчально)
тренінгової пологової зали та акушерсько)гінекологічної операційної, зав)
дяки яким з'явиться можливість моделювати різні ургентні ситуації та
відпрацьовувати необхідний обсяг практичних навичок для кожної з них.
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Для кращого проведення симуляційних занять з акушерства та гінеко)
логії керівництвом ХНМУ придбаний сучасний фантом NOELLE, який доз)
воляє моделювати такі клінічні ситуації, як:

– перебіг фізіологічних пологів;
– біомеханізм пологів при тазових передлежаннях;
– дистрес плода та асфіксія новонародженого;
– оперативні вагінальні пологи (акушерські щипці, вакуум)екстракція);
– дистоція плечиків;
– випадіння пуповини;
– еклампсія та прееклампсія;
– серцево)легенева реанімація матері та новонародженого;
– акушерська кровотеча та ін.
Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає все нових підходів до

вирішення проблем формування особистості високопрофесійного фахівця
і стимуляційні методи навчання становлять невід'ємну частину навчаль)
ного процесу.

Висновки. Таким чином, використання симуляційних технологій на
кафедрі акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медич)
ного університету підвищує інтерес до процесу навчання студентів і є важ)
ливою частиною в формуванні майбутньої професійної майстерності. Роз)
виток та реформування вищої медичної освіти, приведення до міжнарод)
них стандартів навчально)методичного забезпечення навчального процесу
сприятиме підвищенню якості навчання студентів та підготовці нового по)
коління висококваліфікованих медичних працівників. Подальше втілення
у навчальний процес і розвиток симуляційних методів навчання є перспек)
тивним щодо підготовки медичних фахівців.
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