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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.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ ЗА ПРОФІЛЕМ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Щербина І.М., Ткачова О.В., Диннік О.О.

Останнім часом відзначається стрімке впровадження великої кількості
віртуальних технологій у різноманітних сферах діяльності людини, у тому
числі у педагогічній практиці.

Висока частота різноманітних критичних ситуацій в акушерстві та гіне)
кології, небезпечних для двох життів (мати, плід) потребує вдосконалення
методик навчання за цим фахом. Можливість впровадження складних вірту)
альних симуляторів у сучасному навчанні особливо актуальна, оскільки на
практиці не завжди вдається забезпечити кожного студента тематичними
хворими й навчити його основних акушерських маніпуляцій. Саме симуля)
тори можуть багаторазово і точно відтворити важливі клінічні сценарії і
можливість адаптувати навчальну ситуацію під кожного студента [1]. Також
слід відзначити, що з юридичної точки зору в існуючих законах наголо)
шується що пацієнт має бути проінформований і він має змогу відмовитися
від участі студента в огляді та наданні йому медичної допомоги, отримати
згоду пацієнта стає все складніше. Найважливішими перевагами симуля)
ційних технологій є навчання без шкоди пацієнту і об'єктивна оцінка досяг)
нутого рівня професійної підготовки кожного спеціаліста [2]. Окрім цього,
в акушерській практиці існують морально)етичні обмеження в спілкуванні
учня з пацієнтом.

На жаль, у сучасних навчальних програмах мало уваги приділяється
симуляційному навчанню, не визначено методику й дидактичні методи.
Для того щоб високовартісні технології принесли максимальну користь,
необхідно чітко визначити цілі й сформулювати завдання: розробка, апро)
бація і впровадження освітніх програм симуляційного навчання, стандартів
об'єктивної оцінки набутих навичок, програм підготовки викладачів.

При навчанні студентів на кафедрі «Акушерства і гінекології № 1» для
відпрацювання найпростіших практичних навичок (огляд у дзеркалах, біма)
нуальне дослідження, вагінальне дослідження, прийоми Леопольда) давно
використовуються фантоми, муляжі. Для вивчення біомеханізму пологів
в нормі і при різноманітних видах патології застосовуються фантоми кістко)
вого таза і плода з основними орієнтирами на голівці. Можливість викори)
стання віртуального симулятора вагінального дослідження дозволить сту)
дентам об'єктивно оцінити стан пологових шляхів (шийки матки за шкалою
Бішопа) та розташування швів і тім'ячків на голівці плода. Імітатор пологів
показує точне розташування і поворот голівки плода всередині таза жінки,
що дозволяє відтворити клініку пологів, виконати розтин плодового міхура.
Велика увага приділяється нормальній анатомії жіночих органів, а також
різним патологічним станам (наявні комплекти змінних вставок матки
з різноманітною патологією). Викладач може оцінити правильність володіння
хірургічними інструментами й виконання різноманітних акушерсько)гіне)
кологічних маніпуляцій. Студент матиме можливість працювати в умовах,
наближених до реальних (імітація пологового залу, реальне обладнання
та манекен, що реагує на його втручання).
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Таким чином, використання інтерактивних тренажерів дозволить підви)
щити наочність навчання, що є головним способом психолого)педагогіч)
ного впливу на студентів. На відміну від демонстраційних занять, прак)
тичні групові заняття на муляжах не тільки покращують результати у сту)
дентів, а й підвищують їхню самооцінку і впевненість в собі, що особливо
важливо для майбутнього лікаря. Також слід зазначити, що після занять на
муляжах навіть віддалені результати контролю знань залишаються висо)
кими, а не тільки відразу після занять. При роботі з тренажерами розви)
вається просторова уява, що дозволяє студенту правильно оцінити аку)
шерську ситуацію, перебіг пологів і прогнозувати можливі ускладнення.
Викладачеві легше зробити об'єктивну оцінку якості отриманих знань при
роботі студентів в симуляційному центрі, ніж при роботі з пацієнтом. Змен)
шується стресовість занять для студентів, оскільки є можливість безпеч)
ного застосування багаторазових спроб різноманітних акушерських мані)
пуляцій, студент має більше часу й менше хвилюється. Використання іміта)
ційних технологій дозволяє оцінити не тільки якість окремих маніпуляцій,
а й тактику студента в конкретних ситуаціях, його вміння працювати в ко)
манді.

Міжнародні дослідження показують, що практичні навички втрачаються
значно швидше, ніж теоретична підготовка. Можливість створювати різні
акушерсько)гінекологічні ситуації під час навчання дозволяє розвивати
клінічне мислення у студентів, що допомагає виходити зі складних критич)
них ситуацій з неоднозначними рішеннями.

З огляду на складність досліджуваної дисципліни, можливо, слід збіль)
шити годинне навантаження, щоб забезпечити належну якість викладання
практичних навичок, а також готувати викладачів, які б володіли методиками
симуляційного навчання. Слід поміркувати про єдині методики й стандарти
навчання.
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