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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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ЗАСТОСУВАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

Капустник Н.В.

Вступ. Високий рівень показників материнської і перинатальної смерт)
ності змушують викладачів кафедр акушерства і гінекології вищих медич)
них навчальних закладів постійно підвищувати якість підготовки майбутніх
лікарів, в тому числі і за рахунок запровадження нових форм навчання,
серед яких симуляційні технології займають одне з провідних місць [1, 2].

Основними причинами материнської смертності є екстрагенітальні
захворювання, акушерські кровотечі, ускладнення, які пов'язані з тромбо)
емболітичними та септичними станами. З огляду на сказане в підготовці
студентів з дисципліни акушерство та гінекологія необхідний інноваційний
підхід, адже потрібно вчити майбутніх лікарів швидко й вміло реагували на
складні та високостресові ситуації, які пов'язані з цією професією. Велике
значення при цьому має питання відпрацювання студентом практичних
навичок під час його роботи в палаті, пологовому залі, наданні невідкладної
медичної допомоги в разі виникнення тієї чи іншої гострої клінічної ситуації.
З огляду на складнощі, які є сьогодні з роботою студента біля ліжка хворого,
великої актуальності набувають симуляційні технології навчання з викори)
станням фантомів)симуляторів, роботів)симуляторів, віртуальних симу)
ляторів [3, 4].

Метою даної публікації є вивчення можливості використання симуляцій)
них технологій навчання під час занять зі студентами на кафедрі акушер)
ства і гінекології.

Основна частина. Симуляційне навчання спрямоване передусім на ви)
рішення екстрених ситуацій в акушерській практиці. Так, робота студентів
на фантомі)симуляторі (розширений фантом пологів) дозволяє продемон)
струвати і відпрацювати практичні навички зі всіх стандартних акушерсь)
ких маніпуляцій, передусім таких як нормальні пологи, пологи при багато)
плідній вагітності, застосування акушерських щипців, кесарів розтин, епі)
зіотомія, імітація випадіння пуповини, пальпаторне визначення положення
плоду тощо. Застосування ж роботизованого симуляційного комплексу
(Люсина) дозволяє відтворити такі базові клінічні сценарії, як: пологи в та)
зовому передлежанні, еклампсія, післяпологова кровотеча пов'язана з по)
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рушенням скоротливої функції матки, серцево)легенева недостатність ма)
тері, гостра гіпоксія плоду, дистонія плечиків, зупинка серця у матері, інші
післяпологові кровотечі тощо. Робота студентів на такому комплексі перед)
бачає можливість імітації командної гри з розподіленням між гравцями
певних функцій, що дозволяє відпрацювати кожному з учасників ті чи інші
окремі маніпуляції, а також відтворити загальнокомандну гру всього ко)
лективу спеціалістів, які задіяні у наданні допомоги при тій чи іншій клінічній
ситуації. Обов'язковим елементом навчання є проведення розбору всього
того, що робилось кожним із учасників і всієї команди студентів під час
такої командної гри. Він повинен носити аналітичний характер, слід надати
можливість студентам самостійно зробити висновки про його особисту
роль в виправленні тієї чи іншої гострої клінічної ситуації, яка була відтво)
рена на симуляторі і як це відобразилось на загальному результаті команди.

Висновки. В практичній роботі лікаря акушера)гінеколога все ще до)
сить часто виникають серйозні ускладнення під час пологів. Застосування
в підготовці студентів стимуляційного навчання дозволяє закріпити отри)
мані ним знання, відпрацювати практичні навички, комунікацію і командну
гру. Максимальна користь від застосування симуляційних методів навчання
досягається саме під час командної гри, коли відтворюється та чи інша
конкретна клінічна ситуація і для її вирішення залучається група студентів
з розподілом для кожного своїх функцій.
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Актуальність проблеми професійної підготовки медичних працівників є
незаперечною [1, 2], про що свідчать як світовий досвід, так і проміжні
результати реалізації пріоритетних національних проектів в Україні щодо
реорганізації системи охорони здоров'я і модернізації галузі [3].

Наразі існує необхідність створення великих багатопрофільних на)
вчально)методичних підрозділів у форматі навчально)симуляційних центрів
клінічної підготовки студентів і молодих спеціалістів у медичних ВНЗ із
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