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Słowo wstępne

Słucham i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem.

(Konfucjusz, 1976)

Współczesny, intensywny postęp cywilizacyjny wynika z dynamicznego roz-
woju techniki. Można znaleźć wiele argumentów przemawiających za stwierdze-
niem, że obecnie żyjący człowiek jest zanurzony w „oceanie techniki”, która mo-
deluje jego codzienną egzystencję. Warto w tym kontekście zapytać samego siebie: 
jak dziś żyć bez samochodu, komputera, internetu czy telefonu komórkowego?

Rozwój cywilizacyjny ma duży wpływ na proces nauczania. Technika zmie-
nia systemy edukacji różnych dziedzin, nie tylko medycyny. Do medycznego 
systemu edukacji wprowadza się innowacyjne rozwiązania w celu podnoszenia 
jakości kształcenia i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Wyrazem tych 
przemian jest obecnie przeżywająca rozkwit metoda nauczania w zawodach me-
dycznych, jaką jest symulacja medyczna. Wykorzystuje ona wirtualnie kreowaną 
rzeczywistość, zaawansowane technologie teleinformatyczne oraz symulatory pa-
cjenta wiernie naśladujące człowieka i jego parametry (Human Patient Simulator). 
Innymi narzędziami stosowanymi w symulacji medycznej są fantomy i trenażery. 
Ponadto nauczanie prowadzi się z udziałem pacjentów symulowanych i standa-
ryzowanych. Wymienione metody sprzyjają kształceniu i doskonaleniu umiejęt-
ności w warunkach maksymalnie zbliżonych do występujących w realistycznej 
przestrzeni, a jednocześnie nie stwarzają zagrożenia dla prawdziwego pacjenta. 

Symulacja medyczna stanowi kluczowy element procesu kształcenia studen-
tów kierunków pielęgniarstwo czy położnictwo. Nauczanie bezpośrednie, przy 
łóżku chorego, z uwagi na liczne przemiany zachodzące w systemie ochrony zdro-
wia i restrykcje epidemiologiczne, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, 
jest realizowane w końcowej fazie procesu przygotowywania do wykonywania 
zawodu medycznego. Na pierwszym etapie edukacji student nabywa i doskonali 
umiejętności zawodowe w warunkach symulowanych. Początkowo są to proste, 
pojedyncze czynności, a stopniowo coraz bardziej złożone zadania, zawierające 
komponent konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjenta. 
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12 Słowo wstępne

Publikacja dotyczy symulacji medycznej z ukierunkowaniem na kształcenie 
pielęgniarek. Składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części. W pierwszej 
przedstawiono najważniejsze elementy symulacji medycznej jako metody dy-
daktycznej oraz etapy jej prowadzenia przez nauczyciela/instruktora. Natomiast 
w części drugiej umieszczono przykładowe scenariusze symulacji wykorzystywa-
ne w edukacji pielęgniarskiej na pierwszym poziomie kształcenia, tj. licencjackim. 
Opracowanie powstało dzięki potężnemu wysiłkowi zespołu nauczycieli Karpa-
ckiej Państwowej Uczelni w Krośnie, którzy uczestniczyli w projekcie „Innowa-
cyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji 
Medycznej w PWSZ w Krośnie nr POWR.05.03.00-00-0076/1”.

Drogi Czytelniku, życzymy Ci ubogacającej poznawczo lektury. Mamy 
nadzieję, że książka zwiększy zainteresowanie symulacją medyczną jako kreatyw-
ną metodą edukacji w zawodach medycznych i zainspiruje do konsekwentnego 
wdrażania jak najlepszych praktyk w tym obszarze. 

Redaktorzy
Lipiec 2020 r., Krosno – Lublin

Piśmiennictwo

Konfucjusz (1976): Dialogi Konfucjańskie, tłum. K. Czyżewska-Madajewicz, M.J. Künstler, 
Z. Tłumski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   12 11.12.2020   12:31:32



Część 1

Symulacja medyczna
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1. Historia i założenia symulacji medycznej

Renata Dziubaszewska

Symulacja jest znana człowiekowi od czasów prehistorycznych, choć w toku 
dziejów jej charakter ewaluował. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego: simulātio, 
co oznacza udawanie. Symulowanie zaś (z łac. simulāre) to udawanie, że posiada 
się coś, czego się nie ma. Do tego, aby naśladować coś, co jest prawdziwe, rzeczy-
wiste, wystarcza tylko wyobraźnia, np. w czasie zabawy z dzieckiem rodzic może 
udawać proste czynności, m.in. rozmowę przez telefon. Można rzec, że symulo-
wanie to działanie na niby. W Słowniku języka polskiego symulacja jest definiowa-
na jako świadome wprowadzanie w błąd otoczenia przez udawanie np. choroby 
oraz sztuczne odtwarzanie właściwości danego obiektu lub zjawiska za pomocą 
jego modelu. Przykładem odtwarzania obiektu może być współcześnie opracowa-
ny dla niemowląt smoczek, który swoim kształtem przypomina pierś kobiecą oraz 
umożliwia ssanie mleka zbliżone do naturalnego procesu (Doroszewski, 2000; 
Baudrillard, 2005; Bradley, 2006; Owen, 2012; Shepherd, 2017).

1.1.  Początki symulacji jako sposobu rozwoju umiejętności 
zawodowych

Przegląd piśmiennictwa na temat zastosowania symulacji w procesie na-
uczania skłania do wniosku, że uwidacznia się potrzeba korzystania z tego typu 
edukacji w branżach o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia. Prekursorem 
nauczania metodą symulacji stała się branża lotnicza, która chcąc efektywnie 
szkolić pilotów w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, opracowała re-
plikę stanowiska pilota (1909, Antoinette Trainer). Celem prowadzonego szko-
lenia z wykorzystaniem symulatora było zdobycie przez pilota doświadczenia 
w bezpiecznych, monitorowanych warunkach. Wraz z rozwojem techniki proste 
symulatory lotu osadzone na beczkach zastąpiono symulatorem Link Trainer, 
znanym także jako Blue Box. Był to przełom, gdyż dzięki temu urządzeniu adept 
sztuki latania mógł zasiąść w kokpicie wyposażonym w komplet instrumentów 
pokładowych i śledzić, jak na jego stery reaguje samolot oraz jak zmieniają się 
wskazania przyrządów (Michalik, b.d.; Shepherd, 2017).
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16 Część 1. Symulacja medyczna

Zastosowana w edukacji lotniczej symulacja zapoczątkowała zainteresowanie 
tego typu szkoleniami w branżach o wysokim ryzyku, gdzie istnieje duże nie-
bezpieczeństwo. Symulacja od prostych form do bardzo zaawansowanych wy-
korzystywana jest do: wyścigów samochodowych, ćwiczeń wojskowych, działań 
związanych z wydobyciem ropy naftowej lub z zastosowaniem energii jądrowej, 
symulowania nieważkości w kosmosie, lotu kosmicznego, podróży i lądowania na 
Księżycu. Symulację zastosowano również w medycynie jako narzędzie wspoma-
gające lepsze przygotowanie osób uczących się do praktyki klinicznej. Symulacja 
to metoda nauczania wykorzystująca sprzęt edukacyjny: od prostych trenażerów, 
służących do nauki pojedynczych zadań, po zawansowane symulatory interaktyw-
ne, wiernie naśladujące człowieka i jego parametry (Jones, Passos-Neto, Braghi-
roli, 2015; Shepherd, 2017; Mirecka, Nowakowski, 2018; Pavlović i in., 2018).

Fotografia 1. Symulator porodu wraz z elementami anatomicznymi i modelem bliźniaków
Źródło: Angélique-Marguerite Du Coudray..., b.d.

Geneza zastosowania symulatorów w medycynie sięga starożytności, choć 
ówcześnie nie była ona tak nazywana. Do nauczania medycyny używano wte-
dy modeli pacjentów z gliny i kamienia, na których demonstrowano kliniczne, 
zewnętrzne cechy chorób. Od średniowiecza aż do współczesności kształcenie 
chirurgicznych umiejętności opierało się głównie na wykorzystywaniu zwierząt. 
W XVIII wieku w Paryżu Grégoire’owie (ojciec i syn) opracowali położniczy 
manekin na bazie ludzkiej miednicy i martwego dziecka. Na uwagę zasługu-
je także symulator stworzony przez francuską położną Angélique du Coudray, 

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   16 11.12.2020   12:31:32



171. Historia i założenia symulacji medycznej (Renata Dziubaszewska)

przedstawiający w prawdziwym rozmiarze miednicę kobiety i lalkę wielkości 
noworodka (fotografie 1 i 2). Choć był on prosty w swojej budowie, to jednak 
w znacznym stopniu umożliwił lekarzom położnikom nauczanie technik po-
rodu. Ten rodzaj szkolenia przyczynił się do zmniejszenia śmiertelności matek 
i niemowląt (Jastrow i in., 2013; Jones, Passos-Neto, Braghiroli, 2015; Angélique-
-Marguerite Du Coudray..., b.d.).

Fotografia 2. Symulator porodu
Źródło: Jastrow i in., 2013, s. 1939.

Manekin przedstawiał w realnych rozmiarach miednicę kobiety, noworodka, 
różne akcesoria obrazujące anatomię kobiety, bliźniaki i płód z siódmego miesią-
ca. Obecnie zachował się tylko jeden egzemplarz tego modelu symulatora (jest 
zdeponowany w Muzeum Flauberta i Historii Medycyny w Rouen). Osiemna-
stowieczne symulatory położnicze odwzorowywały wyciekanie płynu owodnio-
wego oraz krwi, która służyła także do nauczania rozpoznawania i postępowania 
w sytuacji powikłań okołoporodowych (Owen, 2012; Jastrow i in., 2013; Jones, 
Passos-Neto Braghiroli, 2015; Angélique-Marguerite Du Coudray..., b.d.).

Dowody historyczne wskazują, że w medycynie przez tysiące lat wykorzysty-
wano do procesu nauczania symulatory i działania symulacyjne, ale współcześnie 
za początki profesjonalnej symulacji medycznej uważa się symulacje lotnicze.
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18 Część 1. Symulacja medyczna

1.2. Początki symulacji w pielęgniarstwie

Współczesna symulacja medyczna ma także zastosowanie w kształceniu 
na kierunku pielęgniarstwo. Początek nauczania sztuki pielęgniarskiej z wy-
korzystaniem symulatorów datuje się na rok 1874, kiedy to w podręczniku dla 
sióstr szpitalnych Florence S. Lees napisała, że szkoły pielęgniarskie powinny 
mieć „mechanicznego manekina” oraz że powinno się przeprowadzić specjalny 
egzamin, aby sprawdzić szybkość i poprawność wykonania czynności (począt-
ki standaryzowanego egzaminu przedstawia fotografia 3). Wówczas podstawo-
wymi symulatorami były modele anatomiczne dwu- lub trójwymiarowe. Przy 
ich użyciu przeprowadzono pierwszy w edukacji pielęgniarskiej egzamin, który 
został opisany przez Lees (1874, Commitee on Education of the National League 
of Nursing Education – Now the National League for Nursing). W 1919 roku udo-
skonalono tę formę egzaminu oraz dodano wykaz tematów i sprzętu niezbędnego 
do uzyskania pielęgniarskich umiejętności zawodowych (Nehring, Ellis, Lashley, 
2001; Nehring, Lashley, 2009; Simulation in nursing, b.d.).

Fotografia 3.  Proces oceniania przenoszenia pacjenta (manekina) z łóżka na wózek, 
z wykorzystaniem przez nauczyciela listy kontrolnej

Źródło: Simulation in nursing, b.d.

Pierwszy symulator pielęgniarski powstał w 1910 roku. Wykonała go Martha 
Jenks Chase (początkowo hobbistycznie tworząca lalki) na prośbę A. Lauder 
Sutherland – dyrektorki szpitala szkoleniowego dla pielęgniarek w Hartford City. 
Lalka osoby dorosłej, jak wtedy określano symulator, o takich samych cechach 
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realizmu i trwałości jak lalki przeznaczone do zabawy, miała być wykorzystywa-
na do nauczania umiejętności pielęgniarskich. Pierwszy prototyp lalki (symulator 
dorosłej kobiety) był testowany w Hospital Pawtucket’s Memorial. Jej udoskona-
loną wersję, nazwaną Chase Hospital Doll, dostarczono w 1911 roku do Hartford, 
gdzie określono ją mianem Josephine Chase (fotografia 4). W 1914 roku Chase wy-
produkowała nową lalkę szpitalną osoby dorosłej, która miała ramię do wstrzyk-
nięć i inne elementy budowy ciała człowieka. Ulepszona lalka (symulator) była 
sprzedawana na całym świecie jako „model A” i „model B”. „Model A” lalki miał 
kanały uszne i nosowe, a „model B” – wewnętrzny zbiornik połączony rurkami 
z otworem cewki moczowej, pochwą i odbytnicą, aby można było ćwiczyć cew-
nikowanie pęcherza, płukanie pochwy i lewatywę. Firma produkowała również 
„dzieci szpitalne” (1913), które miały kanały nosowe i uszne oraz odbytnicę. Te 
proste symulatory stosowano w procesie kształcenia umiejętności praktycznych 
w szkołach pielęgniarskich, a także uczenia wykonywania czynności higienicz-
nych (mycie pacjenta, ścielenie łóżka z nim, zmiany pozycji chorego itp.). Ponadto 
na manekinie uczono bandażowania oraz robienia zastrzyków. W 1939 roku ten 
model symulatora zmodyfikowano i w takiej postaci był produkowany do lat 70. 
XX wieku (Nehring, Lashley, 2009; Owen, 2016; Shepherd, 2017; Simulation in 
nursing, b.d.).

Fotografia 4. Josephine Chase – jedna z pierwszych lalek Chase Hospital
Źródło: Nehring, Lashley, 2009, s. 530.
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Kolejnym zwrotem w rozwoju symulacji był wyprodukowany w 1960 roku 
przez firmę Laerdal manekin z serii Resusci – Anne do nauczania resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. Prace rozpoczęto w 1958 roku nad nowoczesnym fan-
tomem służącym do nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej. Fantom 
wykonali lekarze Peter Safar i James Elam we współpracy z Asmundem Laer-
dalem, norweskim konstruktorem manekinów używanych m.in. w szkoleniach 
wojskowych. Laerdal wykorzystał swoje dotychczasowe doświadczenia do zbu-
dowania manekina (symulatora), na którym możliwe byłoby uczenie ówcześnie 
nowo opracowanych metod ratowania ludzkiego życia. Początkowo była tylko 
możliwość resuscytacji oddechowej, następnie do modelu dodano sprężynę, co 
pozwoliło na wykonywanie także kompresji – resuscytacji krążeniowej. Firma 
Laerdal nie stworzyła do połowy lat 90. XX wieku symulatora o wyższej wierno-
ści. Doktorzy Rene Gonzales i John Schaefer z Uniwersytetu w Pittsburghu, przy 
współpracy z Medical Plastics Laboratory (MPL), opracowali drogi oddechowe 
bardziej odwzorowujące anatomię człowieka, które stały się punktem wyjścia 
do stworzenia w 2001 roku pierwszej wersji SimMan (SimMan classic). Laerdal 
nabył ten produkt od MPL w celu dalszego rozwoju rodziny tych symulatorów, 
jednak w 2011 roku wycofał, a w jego miejsce wprowadził nowsze modele (Abra-
hamson, Denson, Wolf, 1969; Schaefer, Gonzalez, 2000; Cooper, Taqueti, 2004; 
About SimMan From Laerdal, b.d.).

W połowie lat 60. XX wieku inżynier Stephen Abrahamson i lekarz Jud-
son Denson, we współpracy z Sierra Engineering i Aerojet General Corporation, 
opracowali symulator osoby dorosłej z możliwością kontrolowania jego działania 
za pomocą komputera: Sim One. Ten symulowany interaktywny pacjent, kon-
trolowany przez komputer, posiadał wiele realistycznych cech, jak: anatomiczny 
kształt klatki piersiowej, która się poruszała, mrugające oczy, rozszerzające i zwę-
żające się źrenice, otwierająca się i zamykająca szczęka. Pomimo znakomitego wy-
konania Sim One (fotografie 5 i 6) nie zyskał akceptacji. Rynek szkoleń opartych 
na bazie symulatorów był wtedy nieukształtowany, a opracowana technologia – 
zbyt droga. Dlatego Sim One niestety nie przetrwał próby czasu (Abrahamson, 
Denson, Wolf, 1969; Schaefer, Gonzalez, 2000; Cooper, Taqueti, 2004).

W 1968 roku doktor Michael Gordon z Uniwersytetu w Miami przedstawił 
kolejny rodzaj manekina (symulatora): Harvey Cardiology Patient Simulator. Zo-
stał on nazwany Harvey na cześć doktora Keitha Harveya Proctora, który zapro-
jektował stetoskop kardiologiczny w celu lepszego odbioru informacji uzyskanych 
z osłuchiwania serca. Symulator Harvey mógł odtwarzać 25 różnych zmiennych 
pracy mięśnia sercowego, zmieniać wartości pulsu, ciśnienia tętniczego krwi, 
oddychania i szmerów sercowych. Dzięki temu zyskał szerokie zastosowanie 
w kardiologii. Obecnie uznaje się, że Resusci Anne i Harvey stanowią podwaliny 
współczesnej symulacji medycznej (Rosen, 2008; Cooper, Taqueti, 2004; Cooper, 
Taqueti, 2008; Owen, 2012; Jones, Passos-Neto, Braghiroli, 2015; Pavlović i in., 
2018; Sanik, 2016).
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Fotografie 5 i 6. Sim One (1967)
Źródło: 1967 – Sim One – Denson & Abrahamson (American), 1970.

W drugiej połowie XX wieku i na początku obecnego stulecia, w połączeniu 
z rozwojem nowych technologii informatycznych, nastąpił bardzo dynamiczny 
postęp w branży symulatorów medycznych i edukacji opartej na symulacji. Za-
częto zwracać uwagę na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjenta przez 
poprawę standardów opieki i co za tym idzie – polepszenie standardów szkolenia.

1.3.  Założenia symulacji w kształceniu 
w zawodach medycznych

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for 
Economic Cooperation and Development – OECD) w Polsce w 2019 roku na 
1000 mieszkańców przypadały 5,2 pielęgniarki. Średnia unijna to 9,4. Proble-
mem jest nie tylko niedobór kadr, ale także luka pokoleniowa – średnia wie-
ku pielęgniarek w Polsce wynosi 53 lata, a położnych – 50 lat. Oznacza to, że 
coraz więcej z nich będzie odchodzić na emerytury i nie będzie miał ich kto 
zastąpić   (Pielęgniarki i położne w Polsce..., 2020). Ponadto w procesie edukacji 
coraz trudniej jest zwiększać zakres kompetencji przyszłych profesjonalistów w tej 
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dziedzinie. Tradycyjny, obowiązujący dotychczas model szkolenia w zawodach 
medycznych, oparty na relacji mistrz – uczeń, polega na uczeniu studentów na 
pacjentach według starej zasady: „zobacz, zrób, naucz następnego”. Standardo-
wy proces kształcenia lekarzy, pielęgniarek czy innych pracowników ochrony 
zdrowia, w związku ze zmianą organizacji pracy w szpitalach, rozerwaniem więzi 
między szkolącym a szkolonym, a przede wszystkim ze względu na aspekt etycz-
ny ćwiczenia na pacjentach, staje się niewystarczający. Dlatego wskazuje się na 
potrzebę poszukiwania nowych narzędzi w nauczaniu medycyny i pielęgniar-
stwa. Postęp techniczny, którego owocem stały się nowoczesne interaktywne 
symulatory medyczne, oferują szerokie możliwości uzyskania biegłości klinicznej 
bez ryzyka spowodowania powikłań u pacjenta w czasie zdobywania praktycz-
nych umiejętności zawodowych (II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
WUM, 2009; Eder Van-Hook, b.d.; Symulacja – Symulation, b.d.).

W Polsce w ostatnich latach symulacja medyczna rozwija się intensywnie 
jako jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin edukacji. Umożliwia ona reali-
styczne odtworzenie procesu leczenia i pielęgnowania bez stwarzania zagrożenia 
dla pacjenta. W dużej mierze jest to proces instruktażowy, w którym prawdzi-
wych pacjentów zastępuje się modelami, aktorami (pacjentami symulowanymi) 
lub pacjentami przy użyciu rzeczywistości wirtualnej (symulatorami interaktyw-
nymi). Symulacja to trening i metoda edukacji oparta na sprzężeniu zwrotnym – 
osoba ucząca się ćwiczy w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, 
a poprawność jego działań jest kontrolowana nie tylko przez instruktora, ale 
także przez system komputerowy. Zadaniem systemu jest przekazanie uczącemu 
się w czasie rzeczywistym informacji o fizjologicznych konsekwencjach podjętych 
decyzji i zastosowanych działań. Symulacja medyczna umożliwia realistyczne 
kreowanie całego procesu leczenia i opieki oraz weryfikację nowych metod bez 
stworzenia zagrożenia dla pacjenta (Dąbrowski, Sowizdraniuk, 2020; II Klinika 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, 2009; Symulacja – Symulation, b.d.).

Do najważniejszych zalet symulacji medycznej zalicza się: 
– poprawę bezpieczeństwa pacjentów;
– podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania,
– powtarzalność;
– możliwość konstruowania scenariuszy do wykorzystania podczas zajęć, doty-

czących sytuacji od najczęściej występujących w życiu codziennym oraz w pra-
cy szpitalnej do trudnych i rzadkich (pokazanie skomplikowanych sytuacji 
zdrowotnych/klinicznych);

– rozwijanie umiejętności związanych z debriefingiem i analizą przypadków oraz 
wyciąganiem wniosków wpływających na radzenie sobie w podobnych sytua-
cjach w przyszłości;

– możliwość konstruowania procedur medycznych oraz sprawdzenia ich funk-
cjonalności;
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– testowanie (używanie) i analiza prawdziwego sprzętu medycznego w warun-
kach symulowanych; 

– praktyczne ćwiczenie procedur inwazyjnych o najwyższym stopniu specjali-
stycznym;

– zwiększenie kontroli dokładności wykonywanych czynności;
– możliwość ciągłego powtarzania praktycznych umiejętności oraz ich oceny 

i analizy;
– stwarzanie sposobności do popełniania błędów oraz ukazania ich konsekwen-

cji w warunkach symulowanych;
– umiejętne osiąganie efektów uczenia w warunkach zawodów symulacyjnych 

(Dąbrowski, Sowizdraniuk, 2020);
– rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w czasie wykonywania działań; 
– ćwiczenie komunikacji między członkami zespołu i możliwość oceny występu-

jących między nimi interakcji w sytuacji kryzysowej;
– ćwiczenie komunikacji z pacjentem i dążenie do obniżenia poziomu stresu 

w czasie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, nawet w sytuacji przekazywania 
trudnych informacji.

Zatem kształcenie, w którym narzędziem jest symulacja medyczna, przynosi 
korzyści w każdym obszarze opieki nad pacjentami, począwszy od badań diagno-
stycznych, poprzez leczenie, pielęgnację, komunikację z pacjentem i jego rodziną, 
aż po współpracę interdyscyplinarną czy unikanie zdarzeń niepożądanych. Oka-
zuje się, że praktyka opieki nad pacjentem w warunkach symulowanych wymaga 
od uczestników nie tylko wiedzy medycznej i umiejętności z zakresu psychologii, 
etyki, socjologii, lecz także wrażliwości i empatii. Symulacja medyczna daje bar-
dzo dobre efekty w sferze kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych 
oraz wpływa na zwiększenie motywacji uczących się (Dąbrowski, Sowizdraniuk, 
2020; Wrońska, Fidecki, 2018).

Proces nauczania pielęgniarstwa nie jest sprawą prostą, bo odbywa się przy 
łóżku chorego, głównie w szpitalu, co powoduje obniżenie komfortu i bez-
pieczeństwa zarówno pacjenta, jak i uczącego się. Dlatego ciągle poszukiwano 
nowych i skutecznych sposobów kształcenia, aby przygotować kompetentnych 
profesjonalistów do wykonywania zawodu. Najprostszą formą symulacji, stoso-
waną w pielęgniarstwie i medycynie, jest symulacja tekstowa, z użyciem papieru 
i ołówka, wydruk wyników badań czy karty leczenia z parametrami życiowymi 
i dokonywanie ich analizy. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił nie tylko rozwój 
skomputeryzowanych interaktywnych symulatorów, ale przede wszystkim na-
uczania pielęgniarstwa. Kształcenie w zawodzie odbywa się na podstawie stan-
dardów kształcenia, a student musi osiągnąć efekty, które pozwalają mu na 
opanowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W trakcie 2300 
godzin zdobywa on umiejętności praktyczne, doskonali je, aby uzyskać biegłość, 
która będzie stanowiła fundament bezpiecznej praktyki zawodowej. Przeniesienie 
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części kształcenia przy łóżku chorego na kształcenie w centrum symulacji jest 
bardzo pożądane, bo warunki, w których odbywają się ćwiczenia praktyczne, 
są bezpieczne. Decyzje podejmowane na tym etapie przez studenta mogą być 
obarczone błędami, które w trakcie szkolenia są eliminowane przez nauczyciela. 
Różnica między dwoma rodzajami szkolenia jest zasadnicza: podczas szkolenia 
symulacyjnego nacisk kładzie się na nauczanie studenta, zaś w trakcie szkolenia 
w warunkach rzeczywistych, czyli z udziałem pacjenta – na jego leczenie, pie-
lęgnowanie i ochronę przed błędami medycznymi (Chetlen, Mendirata, Probyn, 
2015; Pavlović i in., 2018; Wrońska, Fidecki, 2018).

Założeniem symulacji medycznej jest zachęcenie studenta do aktywnego 
udziału w procesie uczenia się oraz umożliwienie mu zdobywania wiedzy i rozwi-
jania umiejętności psychomotorycznych w bezpiecznym środowisku. Istnieją trzy 
typy symulacji z różnymi poziomami naśladowania rzeczywistości (Wrońska, 
Fidecki, 2018):
– symulacja niskiej wierności to pierwszy i najprostszy etap kształcenia symula-

cyjnego. Daje możliwość wielokrotnego przećwiczenia jednej czynności, aż do 
osiągnięcia perfekcji. Służy do uczenia podstawowych umiejętności, a bazuje 
na trenażerach, manekinach różnych części ciała, np. pośladek do wstrzyknięć 
domięśniowych, trenażer do nauki cewnikowania;

– symulacja pośredniej wierności jest etapem przejściowym między niską a wy-
soką wiernością. Niska wierność sprzyja nauczeniu studenta wykonywania 
pojedynczych, prostych czynności, a wysoka wierność – doskonaleniu umiejęt-
ności z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych fantomów i dzięki łączeniu 
je w sekwencję zadań. W tej fazie student trenuje opanowane algorytmy postę-
powania, ćwiczy umiejętność podejmowania decyzji i krytycznego myślenia, 
np. wykonywania działań wobec osoby, która się zadławiła;

– symulacja wysokiej wierności to najwyższy poziom nauczania symulacyjne-
go, w którym szczególną wagę przywiązuje się do wysokiego odwzorowania 
rzeczywistości klinicznej. Odbywa się to przy użyciu zaawansowanych mane-
kinów (Human Patient Simulator – HPS) lub z udziałem pacjentów standary-
zowanych. Skomputeryzowany robot – symulator wraz z oprogramowaniem 
stanowi podstawę do realizacji interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych 
z możliwością obserwacji konsekwencji podjętych decyzji klinicznych i prowa-
dzenia na ich temat wielowątkowej dyskusji (debriefing). Ten rodzaj symulacji 
ma na celu trening pracy zespołowej w kontrolowanym środowisku i gwaran-
tuje, że studentka/student zobaczy i podejmie postępowanie wobec wszystkich 
sytuacji objętych programem kształcenia, zanim zostanie kompetentną/kom-
petentnym pielęgniarką/pielęgniarzem.

Symulację medyczną wysokiej wierności można wykonać na trzy sposoby: 
w centrum symulacji medycznej, jako symulację in situ i jako symulację zdalną 
(na odległość). Do szkolenia pracowników ochrony zdrowia i identyfikowania 
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ukrytych zagrożeń systemy szpitalne często stosują symulację in situ. Definiuje 
się ją następująco: 

[...] odbywa się w prawdziwym środowisku – środowisku opieki nad pacjentem w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu wierności i realizmu; szkolenie to jest szczególnie od-
powiednie w trudnych warunkach pracy z powodu ograniczeń przestrzennych lub 
hałasu (Czekajlo, Dabrowska, 2017, s. 116).

Udowodniono, że symulacja in situ jest bardzo korzystną metodą szkole-
nia zespołu ratunkowego, resuscytacyjnego, chirurgicznego. Umożliwia szybką 
identyfikację potencjalnych zagrożeń wpływających na obniżenie poziomu bez-
pieczeństwa pacjenta w szpitalu. Symulacja in situ odbywa się w miejscu pracy. 
Jej wartość wzrasta z powodu wykorzystywania tego samego sprzętu, który jest 
używany do wykonywania świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych. Umożliwia 
diagnozowanie luk w wiedzy, umiejętnościach i systemie ochrony zdrowia, co 
może pozwolić na zmianę działań w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów 
(Dąbrowski, Sowizdraniuk, 2020).

Interaktywne symulatory różnego typu są ważną bazą ćwiczenia medycz-
nych umiejętności zawodowych, prowadzenia treningu procedur medycznych 
i schematów postępowania. Ten nowoczesny sposób kształcenia daje możliwość 
holistycznego podejścia do pacjenta, a także rozwijania kompetencji związanych 
z edukacją zdrowotną, pracą w zespole interdyscyplinarnym oraz umiejętności 
rozpoznawania przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych (Cooper, Taqu-
eti, 2004; Dąbrowski, Sowizdraniuk, 2020).

Obecnie szkolenie z użyciem symulatora to najlepszy rodzaj pracy ze stu-
dentami, służący rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia i decyzyjności 
w obliczu zadania problemowego. Ponadto symulacja pobudza ich wyobraźnię, 
wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy opanowywania emocji i podejmowa-
nia decyzji w sytuacjach stresowych, a także współpracy z osobami o różnym 
temperamencie i charakterze. Stwarza płaszczyznę odkrywania swoich predyspo-
zycji do bycia liderem w zespole oraz prowadzenia konstruktywnej komunikacji. 
Osoby nieśmiałe zyskują możliwość pokonywania własnych barier w sferze kon-
taktów z innymi. Taka metoda kształcenia z pewnością przyczyni się do podnie-
sienia wydajności pracy w pielęgniarstwie oraz wzrostu osobistej satysfakcji z jej 
wykonywania.
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2. Symulacja opieki zdrowotnej

Katarzyna Studnicka

Symulacja jest uznaną metodą szkoleniową w przemyśle wojskowym czy 
lotniczym. Ma wiele zalet, m.in. służy do treningu zachowań w obliczu zdarzeń 
rzadkich czy wyjątkowo niebezpiecznych. Właściwie w takich przypadkach sy-
mulacja pozostaje jedyną formą szkolenia. Można wtedy zaobserwować reakcje 
ćwiczącego, jego umiejętności i sposób radzenia sobie ze stresem w danej sytuacji.

Umiejętności pilotów, wykazane np. w spektakularnych, zapisanych na kar-
tach historii awaryjnych lądowaniach: Boeinga 767 Polskich Linii Lotniczych 
LOT na warszawskim lotnisku (Awaryjne lądowanie lotu PLL LOT 016, b.d.) czy 
samolotu US Airways na rzece Hudson (Awaryjne wodowanie lotu US Airways 
1549, b.d.), dały szanse na przeżycie tysiącom osób. Dzięki m.in. ćwiczeniom 
symulacyjnym piloci umieli opanować stres, rozsądnie rozplanować zadania 
i bezpiecznie wykonać manewr lądowania.

Bezpieczeństwo zajmuje bardzo wysokie miejsce w hierarchii dóbr i warto-
ści. Poczucie bezpieczeństwa to stan związany z odczuwaniem spokoju, pewności 
i braku zagrożeń (Klamut, 2012). Dla człowieka chorego jest to bardzo ważna 
kwestia. W proces leczenia zaangażowanych jest wielu przedstawicieli zawodów 
medycznych (m.in. lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, rehabilitanci, 
dietetycy czy farmaceuci). W związku z tak dużą liczbą osób biorących udział 
w opiece nad pacjentem niejednokrotnie może zostać zachwiane jego poczucie 
bezpieczeństwa. W wielu przypadkach może to być również spowodowane błę-
dami w komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu medycznego 
(Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, 2017).

W 1999 roku amerykański Instytut Medycyny opublikował raport pt. Err 
is human: Building a safer health system, zawierający dane dotyczące błędów me-
dycznych popełnianych w Stanach Zjednoczonych. Wynika z niego, że każde-
go roku wskutek błędów medycznych umiera od 44 do 98 tys. osób. Ponadto 
w raporcie zamieszczono zalecenia nie tylko dla pacjenta, ale przede wszystkim 
dla organów zarządzających ochroną zdrowia, służące poprawie jakości opieki 
(Kohn, Corrigan, Donaldson, 2000). Lektura powyższego raportu skłania do 
refleksji: Jak można uczyć się na błędach bez szkody dla pacjenta? W raporcie 
symulacja wskazana jest kilkakrotnie, jako metoda doskonalenia umiejętności 
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związanych m.in. z pracą zespołową, rozwiązywaniem problemów, szczególnie 
podczas wprowadzania nowych procedur (Kohn, Corrigan, Donaldson, 2000).

Symulacja znacznie poprawiła bezpieczeństwo lotnicze, stąd pomysł na za-
adaptowanie jej w jeszcze większym stopniu w systemie ochrony zdrowia w celu 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjenta.

2.1. Bezpieczeństwo pacjenta

Dziesięć lat po opublikowaniu wspomnianego wyżej raportu The Lucian 
Leape Institute udostępnił raport Unmet needs: Teaching physicians to provide safe 
patient care, w którym przedstawiono braki w edukacji kadr medycznych w USA. 
Informacje zawarte w raporcie dotyczą m.in. reformy edukacji medycznej, ukie-
runkowanej na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjenta (Report of the 
Lucian Leape Institute Roundtable on Reforming Medical Education, 2010). 
Dodatkowo w dokumencie wskazano symulację jako metodę, dzięki której stu-
denci zdobędą umiejętności niezbędne do poprawy jakości opieki i – co z tym 
związane – poprawy bezpieczeństwa pacjenta (Weller i in., 2012).

W kontekście bezpieczeństwa pacjenta nie należy zapominać o kwestiach 
związanych z etyką. Kształcenie na kierunkach medycznych wiąże się z bardzo 
wrażliwymi sferami dotyczącymi poszanowania praw i godności człowieka. 
W literaturze przedmiotu symulacja jest prezentowana jako wartościowa metoda, 
która służy poprawie świadczonej opieki medycznej (Ziv i in., 2006). Edukacja 
oparta na symulacji pozwala na zrównoważenie dylematu etycznego związane-
go z zapewnieniem odpowiedniego leczenia, opieki i bezpieczeństwa pacjentów. 
W warunkach klinicznych szczególnie mocno należy nadzorować pracę studen-
tów, by nie dopuścić do pojawiania się błędów. Z kolei podczas zajęć symulacyj-
nych osoba ucząca się otrzymuje skuteczny feedback, czyli informację zwrotną, 
która działa jak „wzmocnienie” procesu uczenia się na błędach. Ponadto dzięki 
temu pogłębia ona swoją wiedzę oraz utrwala prawidłowe umiejętności i zacho-
wania bez uszczerbku dla pacjenta (Ziv i in., 2006). Ćwiczenia w środowisku 
symulowanym w znacznym stopniu zmniejszają liczbę zdarzeń niepożądanych. 
Studenci, którzy biorą udział w takich zajęciach, rozpoznają swoje błędy, po-
prawiają je i wynoszą z nich cenne doświadczenie, które później wykorzystują 
w swojej pracy zawodowej (Issenberg, Scalese, 2008).

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że symulacja to 
unikatowa metoda, która pozwala stworzyć sytuację lub środowisko, aby doświad-
czyć reprezentacji prawdziwego zdarzenia w celu praktyki, nauki, oceny, testo-
wania lub uzyskania zrozumienia systemów lub działań ludzkich. Zastosowanie 
symulacji w edukacji, ocenie, badaniu lub integracji systemów zmierza w kierun-
ku zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jest pomocne przy rozwiązywaniu 
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konfliktów etycznych (Lopreiato, 2016). Dzięki niej przyszli pracownicy ochrony 
zdrowia mają szansę zdobycia umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy 
zespołowej, jakże cennych w zakresie przekazywania informacji czy podejmowa-
nia decyzji. Stwierdzono bowiem, że nie tylko umiejętności techniczne, lecz także 
miękkie, są niezbędne do zapewnienia pacjentom kompleksowej i bezpiecznej 
opieki (Pinar, Peksoy, 2016).

2.2.  Praca zespołu terapeutycznego w kontekście symulacji 
w opiece zdrowotnej 

Bezpieczeństwo pacjenta ściśle wiąże się z pracą zespołu, który całościowo 
podejmuje działania wobec niego. Symulacja, oprócz możliwości doskonalenia 
umiejętności technicznych czy miękkich, daje szansę na szkolenie grupowe dla 
zespołów interdyscyplinarnych. Zespół, który podejmuje opiekę nad danym pa-
cjentem, podczas realizacji scenariusza symulacyjnego może się od siebie wiele 
nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie (McDougall, 2015). Scenariusz jest zwykle 
rejestrowany cyfrowo, co pozwala później na podsumowanie działań zespołu, 
przedyskutowanie błędów oraz możliwości poprawy jego pracy. Feedback ma 
tutaj ogromne znaczenie jako czynnik motywujący studenta do nauki. Edukacja 
będzie skuteczna, jeśli zostanie poparta dowodem autentyczności, tj. właśnie na-
graniem wideo (Fernandez i in., 2008). Zaufanie zespołu względem prowadzące-
go zajęcia jest bardzo istotnym elementem wiarygodności całego procesu uczenia 
się opartego na symulacji (Beaubien, Baker, 2004).

W 2009 roku J. Paige i współpracownicy przeprowadzili badanie doty-
czące skuteczności szkolenia zespołu z użyciem symulacji. Wykorzystali wtedy 
m.in. symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego oraz dokładnie odwzoro-
wali środowisko, czyli salę operacyjną. Zespół biorący udział w badaniu składał 
się z lekarzy anestezjologów, pielęgniarek oraz pielęgniarek anestezjologicznych 
i stażystów. Jak wynika z opublikowanych danych, symulacja wysokiej wierno-
ści pozytywnie wpływa na poczucie własnej skuteczności w codziennej praktyce 
(Paige i in., 2009). Również wcześniej wspomniany The Lucian Leape Institute 
w ramach National Patient Safety Foundation wskazuje symulację jako metodę 
przydatną do interdyscyplinarnego szkolenia pracowników ochrony zdrowia. 
Dzięki takim treningom zdobywają oni umiejętności niezbędne do efektywnej 
pracy w zespole (Leape i in., 2009).

Zespół to osoby powiązane ze sobą w opiece nad pacjentem. Każda z nich ma 
określone role i cele do osiągnięcia. Członkowie danego zespołu, współpracujące 
ze sobą, oddziaływają na siebie nawzajem. Wspólnie realizowane zadania wy-
magają od każdego z nich umiejętności komunikacyjnych, koordynacji działań 
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w zależności od dynamiki zmian oraz dostosowania się do niej (Motola i in., 
2013; Riley, 2016).

Ćwiczenia symulacyjne są wspaniałą okazją do zdobywania i doskonalenia 
umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w zespole interdyscyplinarnym, 
np. umiejętności dbania o jego reputację, wzajemny szacunek i słuchanie. Doce-
nianie wkładu oraz zaangażowanie w pracę każdego z członków zespołu wyzwala 
między nimi potrzebę interakcji, gdyż doświadczają oni różnych scenariuszy kli-
nicznych podczas zajęć symulacyjnych (Beaubien, Baker, 2004).

W badaniach J. Capelli i jej współpracowników wykazano, że szkolenia 
zespołu resuscytacji pourazowej zwiększają wydajność zespołu, a tym samym 
przyczyniają się do poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta. Co więcej, 
badacze proponują, by symulacja została uwzględniona w szkoleniu rezydentów 
chirurgicznych, a także w programie szkoleniowym The Advanced Trauma Life 
Support® (Capella i in., 2010). Tego rodzaju szkolenia są doskonałą okazją dla 
osób nie tylko studiujących, ale również już pracujących w ochronie zdrowia, do 
udoskonalenia swoich umiejętności i ugruntowania wiedzy (Motola i in., 2013).

Stosowana w opiece zdrowotnej symulacja wzmacnia wydajność pracy zespo-
łów interdyscyplinarnych. Każdy z członków ma do wykonania różne zadanie, 
ale łączy ich wspólny cel – poprawa jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta. Jak 
wiadomo, szkolenia z wykorzystaniem metody symulacji mogą napotykać pewne 
trudności czy ograniczenia, m.in. związane z dostępnością sprzętu czy odpowied-
nio wyszkoloną kadrą, która w sposób kompetentny i właściwy przeprowadziłaby 
trening.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że opieka zespołowa oparta na współpracy 
powinna być dążeniem wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie zespołu 
i wspólną pracę. Nie powinna być wyborem, lecz oczekiwaniem (Riley, 2016). 
Mając na uwadze postęp technologiczny, warto docenić i rozważyć możliwość 
szkolenia symulacyjnego w ochronie zdrowia, by sprostać takim oczekiwaniom 
jak poprawa bezpieczeństwa pacjenta, jakości opieki podejmowanej wobec niego 
oraz komunikacji w zespole. 

2.3.  Implementacja symulacji do programu kształcenia 
na kierunku pielęgniarstwo

Symulacja oraz działania na niej oparte gwarantują uczącemu się wiele 
doświadczeń, ale nie mogą zastąpić kształcenia w zakładach opieki zdrowotnej 
i spotkania z rzeczywistym pacjentem w różnym stanie zdrowia oraz w rozmai-
tych okolicznościach. Mimo to symulacja musi zostać zaplanowana i wdrożona 
do programu nauczania, bo dzięki niej student kierunków medycznych pogłębia 
swoją wiedzę i doskonali umiejętności bez szkody dla pacjenta i siebie, nawet 
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w przypadku popełnienia błędu. Ćwiczenia symulacyjne przynoszą największą 
korzyść wówczas, gdy stanowią część ogólnego programu kształcenia (Motola 
i in., 2013). Na początku wdrażania w edukacji symulacji warto określić, które 
elementy będą opierać się na tej metodzie. Wdrażanie symulacji do programu 
nauczania sprzyja również aspektom związanym np. z planowaniem zatrudnienia 
odpowiednio przeszkolonego personelu, zakupu sprzętu czy rozkładu zajęć, sal 
oraz innych zasobów. 

Ze zrealizowanych w 2014 roku przez National Council of State Boards of 
Nursing (NCSBN) w badań wynika, że na kierunku pielęgniarstwo tradycyjne 
zajęcia można zastąpić zajęciami symulacyjnymi do 50%, pod warunkiem, że 
będą prowadzone przez wykwalifikowany personel, który przeszedł odpowiednie 
szkolenie z zakresu symulacji medycznej (Jones, Passos-Neto, Braghiroli, 2015). 
Ważne jest, aby nauczyciele posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności związane 
z symulacją medyczną (Sofer, 2018). Rola nauczyciela jest kluczowa w edukacji 
opartej na symulacji. Należy dodać, że symulacja wymaga od nauczyciela sporej 
kreatywności oraz innowacyjności w zakresie pełnego wykorzystania jej możli-
wości. Działania nauczyciela wspierane technologią wykorzystywaną w symulacji 
sprzyjają osiągnięciu założonych efektów uczenia się (Lambert, Bogossian, 2017). 

W opiece zdrowotnej symulacja powinna stanowić cenne źródło oceny ucz-
niów za pomocą wystandaryzowanych narzędzi. Ich użycie powoduje, że staje się 
ona metodą opartą na dowodach naukowych, co zwiększa jej efektywność, a tym 
samym atrakcyjność. Warto zaznaczyć, że w dostępnych publikacjach symula-
cja została uznana za przydatną metodę w edukacji na kierunkach medycznych. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza oraz pewność siebie studentów 
wzrosły po zajęciach z wykorzystaniem tej metody (Tjoflåt, Våga, Søreide, 2017).

Wdrażanie symulacji do kształcenia w zawodach medycznych powinno być 
zintegrowane z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. W Polsce, na kie-
runkach: pielęgniarstwo i położnictwo, symulację realizuje się według Uchwały 
nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Krajowej Rady Szkół Pielęgnia-
rek i Położnych. Wynika z niej, że w Centrach Symulacji Medycznej, w ramach 
wszystkich zajęć praktycznych wskazanych w standardach kształcenia, powinno 
zostać zrealizowane minimum 5% godzin w warunkach symulowanych. Ponadto 
wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne – w ramach: podstawy 
pielęgniarstwa, podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie 
porodu, badania fizykalne, podstawy ratownictwa medycznego, pielęgniarstwo 
w zagrożeniu życia – powinny być prowadzone również w CSM (Wrońska, 2017). 

Kolejnym aktem prawnym regulującym wykorzystanie symulacji w edukacji 
na kierunkach medycznych jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnic twa 
Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przy-
gotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 
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pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika me-
dycznego. 

Warto dodać, że w Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa 
w Polsce, która ukazała się w grudniu 2017 roku, symulacja została również wska-
zana jako metoda poprawiająca jakość kształcenia na wyżej wymienionych kie-
runkach (Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, 2017).

Obecnie można zauważyć w Polsce ogromny wzrost zainteresowania symula-
cją w opiece zdrowotnej. Powstające centra symulacji (zarówno wielo- jak i mono-
profilowe) dzięki pozyskanym funduszom unijnym oferują studentom kierunków 
medycznych, takich jak: pielęgniarstwo, położnictwo, medycyna, ratownictwo 
medyczne, sprzęt najwyższej jakości oraz bardzo dobre warunki do zdobywania 
nowych i doskonalenia już zdobytych umiejętności nie tylko technicznych, ale 
przede wszystkim dotyczących komunikacji z pacjentem, krytycznego myślenia 
czy pracy w zespole. Edukacja oparta na symulacji stanowi pewnego rodzaju po-
most miedzy teorią a praktyką w bezpiecznych warunkach dla studenta i pacjenta. 
Uczący się mają szansę na określenie swoich błędów i poprawienia ich, zdobycia 
cennego doświadczenia, które później wykorzystają w swojej pracy zawodowej 
(About Simulation, b.d.).

Na podstawie badań W.C. McGaghie i jego zespół sformułowali tezę, że 
celowa praktyka (deliberate practice) związana z symulacją prowadzi do coraz 
lepszych efektów w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym przy łóżku chorego 
(McGaghie i in., 2011).

Symulacja może wzbogacić czy ewentualnie zastąpić pewne doświadczenie 
kliniczne. W kontekście pandemii COVID-19 warto zaznaczyć, że symulacja 
stała się sposobem prowadzenia zdalnych zajęć, również z udziałem pacjenta 
standaryzowanego (Harder, 2020). 

Towarzystwo Symulacji w Opiece Zdrowotnej (Society for Simulation in 
Healthcare) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarskie ds. Symulacji 
Klinicznej i Nauki (International Nursing Association for Clinical Simulation 
and Learning) proponują tę metodę jako korzystną formę realizacji części godzin 
dla studentów kierunków medycznych (Rupp, 2020).

Jak wynika z przedstawionych danych, w opiece zdrowotnej symulacja zosta-
ła zaadaptowana na całym świecie. Pojawia się coraz więcej doniesień naukowych 
dotyczących implementacji symulacji do programu kształcenia. Warto pamię-
tać, że symulacja służy przedstawicielom wszystkich zawodów medycznych, 
tworzącym zespół podejmujący opiekę nad pacjentem zgodnie z podejściem 
holistycznym. Umiejętności opanowane z wykorzystaniem symulacji stanowią 
podstawowy poziom kompetencji zawodowych, które są fundamentem bezpiecz-
nego leczenia pacjenta. Jednak studenci muszą kształtować swoje umiejętności 
przede wszystkim w warunkach realistycznych, przy łóżku chorego i w ramach 
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świadczenia usług w zespołach, aby nauczyć się być ich częścią i kierować nimi 
zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

Oparte na symulacji działania edukacyjne, racjonalnie wbudowane w pro-
gram nauczania, są idealną okazją do ćwiczenia opieki nad pacjentem z zastoso-
waniem wiedzy i umiejętności. Szkolenie z wykorzystaniem symulacji medycznej 
odbyte przed kliniczną praktyką sprawia, że pacjenci chętniej umożliwiają stu-
dentom wykonywanie na nich procedur medycznych czy pielęgniarskich. 
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3. Środowisko symulacji

Edyta Kwilosz

Jakość kształcenia oraz praktyka kliniczna mają największy wpływ na przy-
gotowanie do zawodu profesjonalnej kadry pielęgniarskiej, a w konsekwencji na 
osiągnięcie wysokiego standardu świadczonej opieki zdrowotnej (Girzelska i in., 
2019). Nowoczesne kształcenie to m.in. edukacja oparta na symulacji medycz-
nej – innowacyjnej metodzie, która dzięki niemal idealnie odwzorowanemu 
środowisku (otoczeniu symulacyjnemu) daje możliwość doskonalenia przez stu-
dentów umiejętności praktycznych przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa 
dla pacjenta (Zarajczyk i in., 2016). Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że 
argumentem przemawiającym za szybkim przyjęciem symulacji jako metody dy-
daktycznej są badania potwierdzające jej skuteczność w rozwijaniu umiejętności 
klinicznych i postaw oraz wzbogacaniu wiedzy studentów pielęgniarstwa (Fulton, 
Clark, Dickinson, 2017; Lee, Oh, 2015).

Narzędzia symulacyjne oraz warunki panujące w specjalnych salach tworzą 
środowisko, które jest idealną alternatywą dla realnej infrastruktury szpitalnej. 
Jedną z zalet tej przestrzeni jest możliwość popełniania błędów i uczenia się na 
nich (Zarajczyk i in., 2016; Czekajlo i in., 2015). W środowisku symulacji studenci 
pielęgniarstwa mogą poznać różne aspekty opieki nad pacjentami oraz angażować 
się w sytuacje nie tylko zdrowotne, ale też społeczne osób chorych i ich rodzin 
(LeFlore, Thomas, 2016). Dowiedziono, że wykorzystanie symulatorów wysokiej 
wierności w scenariuszach dotyczących opieki długoterminowej ma szczególną 
wartość w edukacji studentów pielęgniarstwa, gdyż pozwala kształtować u nich 
rozumowanie kliniczne (Nevin, Neill, Mulkerrins, 2014).

W Polsce dzięki funduszom pozyskanym w ramach programów Unii Eu-
ropejskiej, wspieranych przez Ministerstwo Zdrowia (dotacje przeznaczone na 
zakup sprzętu i szkolenie kadry na lata 2016–2021), możliwe było utworzenie 
Centrów Symulacji Medycznej (CSM), które mają służyć m.in. studentom pielęg-
niarstwa. Zaistniała więc wyjątkowa szansa na poprawę jakości kształcenia w tej 
dziedzinie (Gąsiorowski, Kukliński, Stachowiak-Andrysiak, 2016). Prawidłowe 
wyposażenie CSM w niezbędny sprzęt stanowi bazę dla jego dalszej działalności 
dydaktycznej.
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Edukacja przyszłej kadry pielęgniarskiej wymaga tworzenia zróżnicowanych 
środowisk oraz sytuacji klinicznych. Dlatego potrzebny sprzęt cechuje zmienność 
i zależność od planowanych scenariuszy zajęć oraz kształtowania określonych 
umiejętności praktycznych (Zarajczyk i in., 2016). Właściwe zapewnienie śro-
dowiska symulacyjnego, jego zasobów i materiałów przygotowawczych jest nie-
zbędne do osiągnięcia przez uczestników sesji symulacyjnych założonych celów 
i oczekiwanych wyników. W symulacji medycznej wykorzystuje się trenażery, 
służące do nauki pojedynczych czynności/umiejętności, a także manekiny za-
awansowane, tzw. symulatory pacjenta, pełnopostaciowe, wiernie naśladujące 
człowieka i jego parametry.

3.1. Symulatory i sprzęt pomocniczy

Symulacja medyczna pozwala na aranżowanie sytuacji klinicznych bezpiecz-
nie, powtarzalnie i zgodnie z obowiązującymi standardami wiedzy. Podstawą 
działania CSM jest odpowiednio przeszkolona kadra dydaktyczna i administra-
cyjna, a także cała baza sprzętu dydaktycznego, pomieszczeń oraz akcesoriów 
symulacyjnych. 

Do osiągnięcia celów kształcenia z użyciem symulacji medycznej konieczne 
są przede wszystkim: 
• fantomy zaawansowane – symulatory,
• trenażery – proste i zaawansowane,
• sprzęt pokazowy i jednorazowy,
• sprzęt audio-wideo,
• wyposażenie medyczne trwałego użytku,
• pomieszczenia symulacyjne.

Fantomy zaawansowane – symulatory wysokiej wierności (High Fidelity 
Simulators – HFS) to zaawansowane fantomy pełnopostaciowe, które posiadają 
wiele funkcji w sferze fizjologii człowieka, np. parametry życiowe. Manekin, sy-
mulując ludzkie reakcje patofizjologiczne, może być przytomny lub nieprzytom-
ny, wydolny oddechowo i krążeniowo lub wykazywać pewne zaburzenia w ob-
rębie tych układów (Zarajczyk i in., 2016). Skomplikowane symulatory mogą 
krwawić (sztuczną krwią), kaszleć czy mieć duszność, wywołując tym samym 
u studentów stres i potrzebę natychmiastowego działania, które w wielu zakre-
sach jest możliwe (tabela 1). Produkuje się kilka typów fantomów, np. manekin 
dorosłego z możliwością wymiany narządów płciowych, niemowlę i noworodka, 
dziecka kilkuletniego, kobiety rodzącej, pacjenta urazowego (Gąsiorowski, 2018; 
Seropian, Lavey, 2010).
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Tabela 1. Wybrane funkcje HFS 

Układ anatomiczny Funkcje i możliwości symulatora

Oddechowy

• niezależne ruchy oddechowe obu stron klatki piersiowej
• szmery oddechowe prawidłowe
• szmery oddechowe dodatkowe, patologiczne
• możliwość bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg 

oddechowych
• obrzęk języka
• skurcz krtani zamykający drogi oddechowe
• odczyt na monitorze saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku 

węgla w powietrzu wydechowym
• możliwość nakłuwania klatki piersiowej i odbarczania odmy opłucnej 

czy założenia drenażu opłucnej w wyznaczonych punktach
• możliwość wykonania intubacji
• tracheotomia

Krążenia

• możliwość osłuchiwania tonów serca
• krwawienie (żylne, tętnicze) – sztuczna krew wydobywa się z naczyń
• możliwość oceny tętna w typowych punktach (na tętnicach szyjnych, 

promieniowych, udowych lub innych zależnie od modelu symulatora)
• odczyt na monitorze ośrodkowego ciśnienia żylnego, częstości 

skurczów serca
• możliwość zmonitorowania pacjenta elektrodami przedsercowymi za 

pomocą prawdziwego monitora czy defibrylatora 
• możliwość wykonania 12-odprowadzeniowego EKG prawdziwym 

aparatem diagnostycznym
• kardiowersja
• defibrylacja
• dostęp doszpikowy
• dostęp żylny wraz z możliwością przetaczania płynów czy podawania 

leków (rozpoznanie określonych leków i ich dawek)
• możliwość odbarczania tamponady osierdzia

Pokarmowy
• szmery perystaltyczne
• wymioty (odgłosy im towarzyszące)
• możliwość wykonania płukania żołądka

Nerwowy
• drgawki toniczno-kloniczne oraz drżenia mięśniowe
• możliwość oceny stanu świadomości
• sztywność karku

Wydalniczy • oddawanie moczu 
• możliwość założenia cewnika urologicznego

Narządy zmysłów
• niezależne reakcje źrenic na światło
• ruchy powiek – mruganie (oczy otwarte, zamknięte, przymknięte)
• obecność łez

Skóra • pocenie się
• sinica sygnalizowana podświetleniem okolic jamy ustnej na niebiesko

Inne • możliwość prowadzenia rozmowy z pacjentem (wywiad medyczny)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gąsiorowski, 2018; www.laerdal.com, www.gaumard.
com, www.caehealthcare.com, dostęp: 5.05.2020.
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Wykorzystanie symulatorów HFS umożliwia wielokrotne powtarzanie czyn-
ności i doskonalenie umiejętności. Manekiny są stale ulepszane, aby mogły jak 
najlepiej odwzorowywać funkcje ludzkiego organizmu, a jak najmniej pozosta-
wiać wyobraźni studentów. Ważną cechą symulatora wysokiej wierności, ułatwia-
jącą traktowanie go jako człowieka, jest możliwość nawiązania z nim kontaktu 
werbalnego. Ta funkcja nie tylko upodmiotowia go, ale także daje możliwość 
oceny świadomości i orientacji. Fantom HFS reaguje i rozmawia głosem technika 
lub dydaktyka prowadzącego symulację.

Pomimo permanentnego optymalizowania wciąż napotyka się bariery w pra-
cy z symulatorem. Zdecydowaną przeszkodę w funkcjonowaniu HFS stanowi 
brak możliwości ruchu, a więc niewykonalna jest ocena większości odruchów 
neurologicznych, prawidłowa reakcja bólowa czy uścisk dłoni. Utrudnieniem 
mogą być także niepodlegające istotnym zmianom temperatura i kolor sztucznej 
skóry (mało realistyczne odzwierciedlenie sinicy czy niedotlenienia).

Wybór odpowiedniego typu symulatora wysokiej wierności nie jest łatwy, 
gdyż wszystkie są zbliżone w swoich funkcjach, a różnią się tylko szczegółami 
dodatkowego wyposażenia. Dlatego na etapie planowania wyposażenia należy 
uzgodnić, które cechy fantomu będą najważniejsze podczas realizacji scenariuszy 
symulacyjnych.

Trenażery, zarówno proste, jak i zaawansowane, służą w głównej mierze 
kształceniu poszczególnych umiejętności, pozwalając zwykle na natychmiastową 
ocenę prawidłowości wykonanego ćwiczenia. Wykorzystuje się je najczęściej na 
etapie wstępnego przygotowywania studentów do wykonywania poszczególnych 
czynności medycznych. Służą do opanowania danej umiejętności. Największą za-
letą trenażerów jest możliwość wielokrotnego ćwiczenia (większość posiada części 
zamienne), co zmniejsza ekonomiczne koszty eksploatacji. Trenażery są również 
pomocne w egzaminowaniu studentów oraz prowadzeniu badań fizykalnych, 
których powtarzalność w normalnych warunkach mogłaby być trudna.

Trenażery proste są imitacją konkretnej części ciała, np. dłoń z widocznymi 
naczyniami do zakładania wkłucia obwodowego czy przedramię do ćwiczenia 
wkłuć śródskórnych. Trenażery zaawansowane natomiast to bardziej skompli-
kowane modele, czasem nazywane symulatorami niskiej wierności. Mogą to 
być torsy do nauki BLS i ALS, trenażery do nakłuwania klatki piersiowej, do 
ćwiczenia wkłuć naczyniowych, w tym: dotętniczych, doszpikowych, wkłuć cen-
tralnych itp.

Modele anatomiczne to sprzęt pokazowy wiernie imitujący zarówno fizjo-
logiczne, jak i patologiczne zmiany zachodzące w ciele człowieka. Może to być 
np. model przebiegu nerwu kulszowego w obrębie pośladka czy model odleżyn 
(z podziałem na poszczególne stopnie zaawansowania).

W trakcie przygotowywania zajęć symulacyjnych nie można zapomnieć 
o zabezpieczeniu medycznego sprzętu jednorazowego. Jego specyfika i liczba
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ściśle zależy od rodzaju scenariuszy. Są to m.in.: strzykawki, igły, płyny, maski do 
nebulizacji. Sprzęt ten jest zużywany w każdym scenariuszu, co generuje określo-
ne koszty globalne procesu edukacji z wykorzystaniem symulacji każdego typu 
wierności.

Bardzo ważnym elementem wyposażenia CSM jest system kamer wideo wraz 
z nagłośnieniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym nagrywanie. Kamery 
powinny być w taki sposób rozplanowane, by możliwa była obserwacja przebiegu 
symulacji, a jednocześnie nie przeszkadzały w czasie zajęć. Przynajmniej jedna 
z kamer powinna być wyposażona w funkcję zoom, czyli umożliwiać wykonanie 
zbliżeń. Równie istotna kwestia to mikrofon dobrej jakości, umieszczony w do-
godnym miejscu, najlepiej w niewidoczny sposób. Oprogramowanie służące do 
nagrywania pracy studentów może być przydatne np. do obiektywnego struktu-
ralnego egzaminu klinicznego (Objective Structured Clinical Exam – OSCE) czy 
debriefingu (Duława, 2018).

Sprzęt trwały, który powinien znajdować się w poszczególnych salach, to 
przede wszystkim łóżka (sterowane elektrycznie), pompy infuzyjne, defibrylatory, 
respiratory, wózki anestezjologiczne, ssaki medyczne i wiele innych.

Inny podział sprzętu z zakresu symulacji medycznej uwzględnia metodę 
kształcenia. W tym wariancie mowa jest o symulacji niskiej wierności, w której 
wykorzystuje się trenażery proste, następnie o symulacji pośredniej wierności, 
kiedy stosuje się trenażery bardziej zaawansowane, oraz o symulacji wysokiej 
wierności, gdy korzysta się z zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz rozbu-
dowanych scenariuszy symulacyjnych (tabela 2).

Tabela 2. Podział sprzętu ze względu na rodzaj prowadzonych zajęć

Rodzaj symulacji Wykorzystywany sprzęt Miejsce i forma zajęć

Symulacja
niskiej 
wierności 

• proste i rozbudowane trenażery 
do nauki pojedynczych czynności 
medycznych (sprzęt do ćwiczeń: 
drożności dróg oddechowych, 
trenażery cewnikowania, 
trenażery do iniekcji, symulatory 
badania ucha, oka itp.)

• modele anatomiczne, głównie 
statyczne

• sala umiejętności technicznych
• nauczyciel-instruktor cały czas 

przebywa ze studentami w sali 
ćwiczeniowej, nadzorując proces 
kształcenia

• w nauczaniu często 
wykorzystywana jest metoda 
czterech kroków

Symulacja 
pośredniej
wierności

• proste lub średnio zaawansowane 
symulatory człowieka ( full 
body mannequin), do których 
dostosowuje się przeprowadzane 
proste scenariusze medyczne 
(Lapkin i in., 2010)

• sala umiejętności technicznych/
symulacji medycznej

• prowadzący przekazuje komunikaty 
zwrotne o zaistniałym stanie lub 
zmiennych parametrach pacjenta

• podczas realizacji instruktor może 
przerwać bądź zatrzymać scenariusz 
w celu uszczegółowienia procesu 
pielęgnacji czy leczenia pacjenta
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Rodzaj symulacji Wykorzystywany sprzęt Miejsce i forma zajęć

Symulacja 
wysokiej 
wierności 

• zaawansowane symulatory 
w pełni oddające realne procesy 
fizjologiczne i patologiczne 
pacjenta, do których dostosowuje 
się rozbudowane scenariusze 
medyczne

• sala symulacji wysokiej wierności
• nauczyciel jest nieobecny w czasie 

symulacji (przebywa w sterowni)
• po symulacji następuje jej 

omówienie w sali debriefingu

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 1. Kształtowanie umiejętności a stopień zaawansowania sprzętu

TRENAŻERY

ZAAWANSOWANE
SYMULATORY

Nauka
czynności

manualnych

Nauka
krytycznego

myślenia

Nauka
umiejętności

komunikacyjnych

Nauka
procedur

medycznych

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno trenażery, jak i zaawansowane symulatory człowieka są niezbędne 
w procesie kształcenia profesjonalnej kadry pielęgniarskiej. Pełne przygotowanie 

Tabela 2. Podział sprzętu ze względu na rodzaj prowadzonych zajęć – cd.
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studenta do symulacji wysokiej wierności powinno obejmować zdobycie wiedzy 
teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, których znajomość jest weryfiko-
wana w trakcie realizacji rozbudowanych scenariuszy. Trenażery są potrzebne do 
ukształtowania i manualnego doskonalenia poszczególnych zabiegów, natomiast 
symulatory zaawansowane uczą krytycznego myślenia oraz rozwijają umiejętność 
szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zebrania 
wywiadu i prowadzenia rozmowy terapeutycznej z pacjentem, także w złożonej 
sytuacji zdrowotnej (Rothgeb, 2008; zob. schemat 1).

3.2. Otoczenie symulacyjne

Środowisko fizyczne symulacji tworzą: miejsce, w którym odbywa się symu-
lacja, symulatory i ich otoczenie oraz sprzęt drobny i dokumentacja. Najważniej-
szym komponentem są jednak ludzie i to ich odpowiednie przygotowanie wpływa 
w największym stopniu na powodzenie symulacji. Kompleksowo i realistycznie 
przeprowadzona symulacja wymaga nie tylko właściwie dobranego sprzętu, ale 
także sali zorganizowanej w taki sposób, by jak najwierniej odtworzyć miejsce 
symulowanej sytuacji klinicznej (Wilson, Rockstraw, 2012). Kiedy środowisko 
symulacji jest precyzyjnie odwzorowane, studenci dbają bardziej o bezpieczeń-
stwo pacjenta przez mocniejsze wczucie się w rolę (Medley, Horne, 2005). Symu-
lowany pacjent oraz jego otoczenie powinny zawierać dokumentację i rekwizyty 
niezbędne do sprawowania opieki. Uczestnicy muszą mieć dostęp nie tylko do 
fantomu, lecz także do pełnego wyposażenia oraz sprzętu.

Schemat wykorzystania przestrzeni już na etapie planowania powinien 
uwzględniać powierzchnię i przeznaczenie poszczególnych miejsc (sale ćwiczeń, 
przeprowadzania OSCE, ale także sala prebriefingu, debriefingu i sterownia). 

Sala symulacji to miejsce, gdzie znajduje się jeden lub kilka symulatorów. 
Wnętrze pomieszczenia powinno swoim zaaranżowaniem przestrzeni przypomi-
nać salę szpitalną, izbę przyjęć lub OIT. Najczęściej jej wygląd jest uniwersalny 
(może zostać zmieniony zależnie od celu prowadzonych zajęć – zgodnie ze scena-
riuszem). Na etapie przygotowawczym warto zadbać o zamontowanie właściwego 
oświetlenia (sufit podwieszany) ze względu chociażby na rejestrowanie przebiegu 
scenariusza. Salę symulacji należy dostosować do używanego w nim sprzętu. 
Niektóre bardzo zaawansowane symulatory lub sprzęt (respiratory) wymagają 
zaopatrzenia w sprężone gazy (np. tlen, dwutlenek węgla), najczęściej jednak 
wystarczają sprężone powietrze oraz próżnia (Duława, 2018). Przydatnym ele-
mentem wyposażenia sali symulacyjnej jest aparat telefoniczny z opcją nagrywa-
nia rozmów, które mogą być ważnym ogniwem edukacyjnym podczas realizacji 
scenariuszy dotyczących komunikacji między lekarzem, pielęgniarką lub rodziną 
pacjenta. W rozplanowaniu pomieszczeń istotne jest usytuowanie sali symulacji 
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blisko sterowni i oddzielenie jej za pomocą lustra weneckiego, co umożliwia bez-
pośrednią obserwację uczestników podczas zajęć (Wilson, Rockstraw, 2012).

Sterownia to kluczowe pomieszczenie w każdym CSM. Znajduje się w niej 
najczęściej kilka komputerów z oprogramowaniem właściwym do obsługi stero-
wania pracą symulatorów, a także urządzenia audio-wideo, nagrywające przebieg 
symulacji. 

Pracownie umiejętności technicznych, pielęgniarskich czy sala do prowa-
dzenia OSCE to pomieszczenia wykorzystywane dla różnych celów szkolenio-
wych. Ich wyposażenie zależy od rodzaju zajęć.

Ważnym elementem CSM są pomieszczenia techniczne i magazyny, któ-
re powinny stanowić co najmniej 10% powierzchni centrum (Duława, 2018). 
Konieczne jest także wydzielenie osobnego pomieszczenia dla serwerów, które 
powinno być zabezpieczone przed ogólnym dostępem.

3.4.  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Krośnie

Dzięki uzyskaniu środków w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie na 
kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ 
w Krośnie” (nr POWR.05.03.00-00-0076/17) wyposażone i przygotowane do 
prowadzenia zajęć o tematyce symulacji medycznej zostały pomieszczenia w bu-
dynku Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkie-
go 6. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej ma 6 pracowni umiejęt-
ności, w tym salę symulacji wysokiej wierności oraz salę do przeprowadzania 
OSCE (tabela 3). Ponadto w obrębie budynku znajdują się: szatnia studencka, 
serwerownia oraz pomieszczenie socjalne dla nauczycieli.

Tabela 3. Pomieszczenia Centrum Symulacji Medycznej w Krośnie

Nazwa sali Liczba sal
Sala symulacji wysokiej wierności 1
Pomieszczenie kontrolne sali pielęgniarskiej wysokiej wierności 1

Sala egzaminacyjna OSCE 1
(podzielona na 3 segmenty)

Sala symulacji z zakresu BLS 1
Sala symulacji z zakresu ALS 1
Sala nauki umiejętności technicznych 1
Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich 1

Źródło: opracowanie własne.
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Szczegółowe scharakteryzowanie wyposażenia poszczególnych sal CSM wy-
kracza poza ramy tego opracowania. Warto wspomnieć, że posiadamy: symulator 
pacjenta dorosłego SimMan 3G, dziecka Pediatric HAL 5 year old S 3005, symu-
lator niemowlęcia Newborn Tory S 2210, respirator, inkubator dla wcześniaka, 
zaawansowany fantom PALS dziecka, zaawansowany fantom PALS niemowlęcia, 
fantom Gegi II do badań fizykalnych oraz zestaw do wykonywania toalety ciała 
pacjenta leżącego firmy Arjo.
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4. Zasady tworzenia scenariuszy

Alicja Śnieżek

Symulacja medyczna to metoda edukacyjna stwarzająca szansę na połączenie 
wiedzy i umiejętności, wykorzystania ich w praktyce, ukształtowania sprawności 
manualnych na poziomie biegłości oraz refleksyjnego i krytycznego myślenia. 
Dzięki niej student ma możliwość popełniania błędów w bezpiecznych warun-
kach, w których konsekwencje nie mają realnego wymiaru, ale są źródłem zdo-
bywania doświadczenia. 

Do przeprowadzenia symulacji medycznej konieczny jest scenariusz, który 
powinien w jak największym stopniu odzwierciedlać autentyczną sytuację pa-
cjenta (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). Realizacja zajęć dydaktycznych 
na podstawie scenariusza może być stosunkowo nietrudna, jednak znacznego 
zaangażowania wymaga samo zaprojektowanie i zaplanowanie sytuacji, do czego 
potrzebne jest doświadczenie z pracy klinicznej. Specjaliści, którzy mają wiedzę 
i zdobyli doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach klinicznych, mogą skutecz-
nie uczyć konkretnych umiejętności, technik diagnostycznych lub planu postę-
powania (Torres, Kański, 2018).

Sesje symulacyjne są tak projektowane, aby sprzyjały osiągnięciu oczekiwa-
nych wyników.

Innowacyjne i interaktywne sesje symulacyjne mają na celu:
• uatrakcyjnienie programu nauczania w wybranych, często kluczowych obsza-

rach klinicznych,
• zapewnienie możliwości przeprowadzenia standaryzowanych zajęć klinicznych,
• kształtowanie złożonych umiejętności i kompetencji,
• poprawę jakości opieki oraz bezpieczeństwa pacjentów,
• wspieranie gotowości do praktyki klinicznej (INACSL Standards Committee, 

2016b).

4.1. Temat scenariusza

Treść scenariusza symulacyjnego i poziom trudności zależy od tego, do jakiej 
grupy studentów jest kierowany. Inny poziom trudności będzie dla studentów 
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pierwszego roku pielęgniarstwa i ostatniego rocznika, a jeszcze inny dla kształ-
cenia podyplomowego (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). Wybierając 
temat scenariusza, należy dokładnie określić, czy pacjent jest w stanie zagrożenia 
życia, czy ma schorzenia przewlekłe. Trzeba również ustalić, czy scenariusz bę-
dzie odgrywany w warunkach symulujących oddział szpitalny czy np. w domu 
pacjenta. 

Tworzenie efektywnych scenariuszy wymaga dobrania odpowiednich pa-
rametrów życiowych i wyników badań do stanu chorobowego pacjenta. Zaleca 
się weryfikację scenariusza po pierwszej symulacji. Niejednokrotnie zdarza się, 
że podczas jego realizacji studenci, zamiast dążyć do celu, rozbudowują swoją 
ciekawość w kwestii losów pacjenta, co nie ma związku z założeniami symulacji.

4.2. Cele scenariusza

Bez jasnych, wystandaryzowanych celów niemożliwa jest dokumentacja 
nauczania. Przed rozpoczęciem pracy nad scenariuszem należy określić, czego 
nauczyciel oczekuje od studentów. Gdy wiemy, co chcemy osiągnąć, możemy 
sformułować oczekiwania w formie jasnych zadań scenariuszowych, należących 
do jednej z trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i postaw (Torres, Kański, 2018). 

Po wybraniu tematu scenariusza symulacyjnego i dopasowaniu go do grupy 
odbiorców należy ustalić jego cele ogólne i szczegółowe. Cele ogólne odzwier-
ciedlają główną problematykę i charakter scenariusza oraz są powiązane z celami 
kształcenia. Z kolei cele szczegółowe dotyczą sposobów działania uczestników. 
Trzeba wstępnie założyć, które cele będą udostępniane studentom przed symu-
lacją, a które nie. Należy ujawnić cele dostarczające uczestnikom ogólnych in-
formacji i kontekstu (np. zapewnienie opieki pacjentowi z niewydolnością serca). 
Nie należy ujawniać sposobów działania uczestników ani list kontrolnych działań 
krytycznych, czyli takich, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta (INACSL 
Standards Committee, 2016b).

Określenie celów scenariusza stanowi podstawę budowania historii pacjenta, 
występujących u niego objawów oraz wymaganego postępowania terapeutyczne-
go. Liczba wyznaczonych celów nie powinna być zbyt duża, gdyż wtedy symulacja 
staje się nieczytelna, a zawartość merytoryczna zajęć wykracza poza możliwości 
poznawcze studentów. Cele edukacyjne na kierunku pielęgniarstwo są oparte na 
efektach kształcenia określonych w sylabusie przedmiotu bądź modułu. 

Przy ustalaniu celów scenariusza symulacji wysokiej wierności należy wziąć 
pod uwagę elementy medyczne (techniczne) i nietechniczne. Elementy technicz-
ne stanowią:
• procedury medyczne (np. procedura założenia cewnika do pęcherza moczowego), 
• przygotowanie do badania (np. badanie per rectum) lub jego wykonanie,
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• realizowanie zleceń lekarskich,
• obserwowanie chorych.

Do elementów nietechnicznych należą:
• wymiana informacji w zespole terapeutycznym,
• komunikacja z pacjentem,
• zbieranie informacji (wywiad medyczny),
• przewidywanie działań i planowanie leczenia (przygotowanie sprzętu i leków 

do interwencji lekarskich),
• ustalanie priorytetów (student musi nadać wartość wykonywanym procedurom),
• konieczność powtórnej oceny chorego (dynamika zmian parametrów zmusza 

studenta do ponownej oceny stanu chorego).
Zaletą symulacji wysokiej wierności jest możliwość realizacji efektów kształ-

cenia związanych z komunikacją, współpracą w zespole oraz całościową opieką 
nad pacjentem i jego rodziną (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020).

4.3. Opis sytuacji zdrowotnej pacjenta

Przy projektowaniu scenariusza trzeba wykreować konkretnego pacjenta. 
Opis jego sytuacji zdrowotnej powinien wspierać zdefiniowane w scenariuszu cele 
i wyniki (INACSL Standards Committee, 2016b).

Historia pacjenta podana w scenariuszu symulacyjnym powinna zawierać:
• miejsce podejmowanych działań (przychodnia, dom, oddział szpitalny),
• informacje medyczne o zabiegach, chorobach i przyjmowanych lekach.

Należy nadać pacjentowi standaryzowanemu lub symulatorowi interaktyw-
nemu tożsamość (imię, nazwisko, wiek, stan cywilny, zainteresowania itp.). Pa-
cjent powinien zgłaszać aktualne dolegliwości, mieć konkretny powód kontaktu 
z personelem medycznym (pielęgniarka, lekarz, ratownik medyczny). Studenci 
powinni być poinformowani, jakim sprzętem będą dysponować oraz na jaką 
pomoc wykwalifikowanego personelu i specjalistów mogą liczyć (Gurowiec, Sej-
both, Uchmanowicz, 2020). 

Scenariusz powinien zawierać fizyczne, pojęciowe i psychologiczne aspekty 
wierności, które przyczyniają się do osiągnięcia celów. 

Wierność fizyczna (środowiskowa) dotyczy tego, jak warunki symulacji 
odwzorowują prawdziwe otoczenie pacjenta. Obejmuje ona takie czynniki jak: 
pacjent, symulator, pacjent standaryzowany, otoczenie, sprzęt, ukryci aktorzy 
i powiązane rekwizyty. 

Wierność pojęciowa zapewnia realistyczne powiązania wszystkich elemen-
tów w taki sposób, że przypadek pacjenta jako całość jest sensowny dla uczestni-
ków (np. oznaki życiowe są spójne z diagnozą). Aby zmaksymalizować wierność 
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pojęciową, należy przekazać scenariusze do wglądu ekspertom w danej dziedzinie 
i przeprowadzić testy pilotażowe przed ich zastosowaniem w pracy ze studentami. 

Z kolei wierność psychologiczna służy ukazaniu otoczenia symulacji przez 
naśladowanie elementów obecnych w środowisku klinicznym, takich jak: aktyw-
ny głos pacjenta, pozwalający na realistyczną rozmowę, dźwięki i oświetlenie ty-
powe dla symulowanych warunków, czynniki rozpraszające, członkowie rodziny, 
inni członkowie zespołu opieki zdrowotnej, presja czasu itp. (Graham, Atz, 2015).

4.4. Narzędzia wykorzystywane w scenariuszu

Symulacja jest techniką używaną do naśladowania rzeczywistych zdarzeń 
medycznych, po to by student mógł osiągnąć cele uczenia się. Symulacja zachodzi 
przy różnych poziomach wierności, czyli stopniu, w jakim dokładnie odtwarza się 
realistyczną sytuację lub środowisko. 

W trakcie tworzenia scenariusza symulacyjnego należy odpowiednio dobrać 
narzędzia do jego realizacji, a także uwzględnić różny poziom kształcenia i róż-
norodność celów nauczania, dostępność sprzętu w jednostce oraz kwalifikacje 
dydaktyczne nauczycieli. W ramach symulacji wysokiej wierności do dyspozycji 
pozostają następujące narzędzia: 
• Zaawansowane symulatory pacjentów, które w sposób realistyczny przedsta-

wiają stan chorego. Dają one możliwość wyczuwania tętna na głównych tęt-
nicach, wykonania EKG, elektroterapii. W symulatorach wysokiej wierności 
widać mruganie powiekami, reagowanie źrenic na światło, unoszenie się klatki 
piersiowej i słyszalne są odgłosy pracy serca, płuc czy jelit.

• Pacjenci symulowani (standaryzowani), którzy w ramach szkolenia nabywają 
umiejętności odgrywania różnych scenariuszy symulacyjnych. Są to osoby 
zdrowe prezentujące objawy fizyczne i psychiczne różnych schorzeń. Pacjenci 
standaryzowani odgrywają również różne role, ukazując problemy medyczne 
i etyczne. Są przygotowani do stworzenia bezpiecznych warunków komunikacji 
klinicznej.

• Symulacja hybrydowa, polegająca na użyciu trenażerów, które nakłada się na 
pacjentów symulowanych/standaryzowanych. Dzięki temu studenci uczą się 
konkretnej procedury, a także nabywają umiejętności komunikacyjne (Guro-
wiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). 
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4.5. Podział ról w scenariuszu 

W ramach scenariusza studenci mogą kreować różne role w zespole. Mając 
na uwadze komfort pracy, należy przydzielać im zadania zgodne z kierunkiem 
kształcenia. Niewskazane jest nadawanie roli lekarza, fizjoterapeuty czy ratownika 
studentowi pielęgniarstwa. Może się bowiem zdarzyć tak, że pomimo znajomości 
zadań typowych dla poszczególnych profesji student pielęgniarstwa pozostanie 
w swojej roli zawodowej. Wykonując na zajęciach czynności, których w praktyce 
nie może zrobić, będzie czuł niepewność w odniesieniu do swoich kompetencji 
prawnych (Sowizdraniuk, 2020). Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że prze-
niesie swoje doświadczenie z zajęć symulacyjnych do warunków rzeczywistych, 
podejmując decyzje zgodne z zapamiętaną rolą, a nie z posiadanymi i potwierdzo-
nymi dyplomem kompetencjami.

Podział ról w scenariuszu powinien być jasny i czytelny. Każdy uczestnik 
symulacji (pielęgniarka, student, obserwator) musi wiedzieć, za co jest odpowie-
dzialny. Warto też omówić proces komunikowania z innymi podczas symulacji 
oraz pozyskiwania dodatkowych informacji (INACSL Standards Committee, 
2016b). 

Prowadzący symulację nauczyciel powinien przekazać uczestnikom wska-
zówki, by zwrócić ich uwagę na punkty krytyczne w scenariuszu. Wskazówki 
mogą być wstępnie zaplanowane lub niezaplanowane. Wskazówki wstępnie za-
planowane są zawarte w projekcie scenariusza i bazują na powszechnych, oczeki-
wanych działaniach uczestników. Natomiast wskazówki niezaplanowane (zwane 
także czynnościami ratunkowymi) są przekazywane w reakcji na nieoczekiwane 
działania uczestników (Paige, Morin, 2013).

Przy tworzeniu scenariusza symulacyjnego trzeba pamiętać, że można prze-
widzieć jedynie część podejmowanych przez studentów działań. Scenariusz musi 
być sukcesywnie modyfikowany w trakcie zajęć, zanim uzyska swój ostateczny 
kształt (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). 

Zdarza się, że studenci realizujący scenariusz mają trudności w osiągnięciu 
celów zajęć. Przyczyną tego mogą być źle użyte parametry pacjenta, niejasne pole-
cenia lub niedostosowanie scenariusza do poziomu umiejętności ćwiczącej grupy. 
Kiedy postępowanie studentów zaczyna znacząco odbiegać od założonych celów, 
należy nakierować ich na właściwe sposoby działania. Podpowiedzią może być 
narracja pacjenta, rozmowa telefoniczna ze specjalistą czy pojawienie się na sali 
symulacyjnej lekarza prowadzącego. 

Warto podkreślić, że to właśnie w warunkach symulacyjnych student ma 
przyzwolenie na popełnianie błędów i wyciąganie na ich podstawie wniosków. 
Podczas symulacji można spowodować wystąpienie niepożądanych skutków 
związanych z podejmowanymi decyzjami. Scenariusz symulacyjny pozwala na 
rozpatrzenie przypadków klinicznych bezpiecznie, powtarzalnie i zgodnie z obo-
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wiązującymi standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (Gurowiec, 
Sejboth, Uchmanowicz, 2020). 

4.6. Informacje techniczne

W scenariuszu powinny znaleźć się informacje czysto techniczne, tj. jego na-
zwa, planowany czas realizacji, liczba osób w grupie, metoda (wysoka, pośrednia, 
niska wierność), cele ogólne i szczegółowe oraz wskazówki dla technika symulacji 
medycznej. Technik symulacji jest odpowiedzialny za przygotowanie sprzętu 
szkoleniowego. Informacje przeznaczone dla niego powinny zawierać:
• opis sprzętu symulacyjnego (rodzaj symulatora, manekina, trenażera), który 

będzie potrzebny do realizacji scenariusza;
• charakterystykę sali (jej wyposażenie w telefon, dzwonek, sprzęt medyczny);
• opis wyglądu symulatora lub pacjenta standaryzowanego (ubranie, zapach, pe-

ruka itp.);
• parametry początkowe symulatora (np. RR, tętno, liczba oddechów, saturacja, 

szerokość źrenic, temperatura, kapnometria);
• palety zmian parametrów symulatora w odpowiedzi na leczenie i podjęte dzia-

łania pielęgnacyjne;
• załączniki wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, zleceń lekarskich;
• wywiad medyczny (opis tego, na co pacjent się leczy, jakie leki przyjmuje, jakie 

ma nałogi, alergie, co obecnie niepokojącego dzieje się z jego zdrowiem).
Nauczyciel wraz z technikiem symulacji realizują scenariusz z innego po-

mieszczenia, w którym mają podgląd i nasłuch na działania studentów za pomo-
cą systemu audiowizualnego czy lustra weneckiego (Sowizdraniuk, 2020).

Scenariusz musi być poprawny merytorycznie i pozostawać w zgodzie z przy-
jętą praktyką medyczną (Torres, Kański, 2018).

Materiał, który studenci będą musieli opanować przed udziałem w symula-
cji, można im udostępnić, korzystając z techniki e-learningu.

4.7. Przebieg scenariusza

Po stworzeniu scenariusza (opis przypadku, miejsce akcji, podział ról) należy 
określić działania potrzebne do osiągnięcia celów zajęć symulacyjnych, czyli kon-
kretne czynności, które studenci mają wykonać. Postępowanie studentów powin-
no być oceniane na podstawie opracowanych na danej uczelni check-list, które za-
wierają dokładny opis procedur medycznych (Gurowiec, Sejboth,  Uchmanowicz, 
2020).
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Wyodrębnia się 4 główne składowe symulacji medycznej, tj.:
• określenie założeń (prebriefing),
• scenariusz,
• podsumowanie (debriefing),
• ocenę.

Prebriefing jest wprowadzeniem do symulacji. Obejmuje on opis środowi-
ska symulacyjnego, okoliczności realizacji scenariusza oraz celów edukacyjnych 
(Page-Cutrara, 2014). Powinien zostać zaplanowany już na etapie tworzenia sce-
nariusza, gdyż będzie wpływał na wynik symulacji (Duława, 2018).

Z kolei debriefing oznacza kontrolowane omówienie scenariusza symulacyj-
nego. Celem debriefingu jest określenie, jak bardzo studenci zbliżyli się swoim 
działaniem do założonego celu oraz co jest potrzebne, aby wypełnić zaobserwo-
wane luki w ich wiedzy i postępowaniu. Daje to doskonałą okazję do przedysku-
towania ze studentami ich problemów związanych z poziomem wiedzy i umiejęt-
ności oraz do ustalenia, czego jeszcze powinni się nauczyć.

Symulacja może być użyta do oceniania formatywnego lub sumatywnego. 
Ocena formatywna stanowi punkt odniesienia dla studenta. Służy bowiem do 
refleksji nad jego mocnymi i słabymi stronami. Ocena sumatywna dotyczy kom-
petencji. W tym celu wykorzystuje się testowanie psychometryczne do promocji 
na następny rok lub uzyskania dyplomu/certyfikatu. 

Scenariusz pozwala zidentyfikować problemy nie tylko w postępowaniu 
w trakcie danej sytuacji, ale także takie, które mają swoje źródło w konstrukcji 
programu nauczania lub osobach realizujących symulację (Torres, Kański, 2018).
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5. Prebriefing

Małgorzata Moskal-Szybka

Warunki opieki zdrowotnej znacznie przekształciły się z praktyk technicz-
nych w środowiska złożone, które wymagają wysokiego poziomu umiejętności 
kadry pielęgniarskiej. W związku z tym wielu nauczycieli stara się zintegrować 
strategie, które pomogą zapewnić kompetentną, wyposażoną w profesjonalną 
wiedzę pielęgniarkę/pielęgniarza. Wyzwaniem, przed którym stają edukatorzy, 
jest wdrożenie strategii nauczania promujących kompetencje kliniczne studentów 
przy jednoczesnym wzmocnieniu ich umiejętności rozumowania klinicznego, 
refleksyjnego myślenia oraz postawy etyczno-moralnej. Do użytku w edukacji 
pielęgniarskiej można opracować znormalizowane, powtarzalne, klinicznie do-
kładne symulowane doświadczenia w opiece nad pacjentem, aby pomóc studen-
tom w określeniu typowych problemów osoby chorej i wskazaniu odpowiednich 
interwencji (Onda, 2012).

W ciągu ostatnich 10 lat kształcenie oparte na symulacji medycznej (Simu-
lation Based Learning – SBL) rozwinęło się jako realna strategia przygotowania 
studentów do pracy w warunkach naturalnych. Obecnie w literaturze przedmiotu 
jest niewiele doniesień na temat prebriefingu i jego konkretnych elementów. Istnie-
je luka dotycząca najlepszych strategii wstępnego przygotowania studentów do 
kształcenia opartego na symulacji medycznej (McDermott, 2016).

5.1. Definiowanie i cel prebriefingu

Według INACSL Board of Directors prebriefing definiowany jest jako prze-
prowadzana przed rozpoczęciem działania symulacyjnego sesja informacyjna, 
w której studenci otrzymują instrukcje, takie jak cele scenariusza, role do wyko-
nania, przegląd dostępnego sprzętu. Prebriefing polega na opracowaniu scenariu-
sza i pomocy studentom w osiągnięciu wyznaczonych w nim rezultatów. Sugero-
wane działania na wstępnym etapie obejmują orientację na: sprzęt, środowisko, 
symulator, role, przydział czasu, cele i sytuację pacjenta (INACSL Board of Di-
rectors, 2011). Wstępne szkolenie jest podstawową strategią zalecaną w edukacji 
opartej na symulacji medycznej w celu zapewnienia studentom bezpieczeństwa 

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   57 11.12.2020   12:31:34



58 Część 1. Symulacja medyczna

psychicznego i pożądanych wyników edukacyjnych (Roh i in., 2018). Sposób, 
w jaki studenci są wprowadzani do symulacji medycznej, ma bezpośredni wpływ 
na poziom ich zaangażowania i zadowolenia z działań (Perlak i in., 2018).

5.2. Plan prebriefingu

Prebriefing („odprawa”) realizowany jest w tzw. sali odpraw. Powinien być 
dobrze przeprowadzony, by uniknąć nieporozumień. Czas realizacji scenariusza 
symulacyjnego zależy od tego, z jakimi uczestnikami będziemy pracować, tzn. ile 
razy brali już udział w podobnej sytuacji dydaktycznej oraz na jakim etapie edu-
kacji się znajdują. 

Tworząc scenariusz do zajęć, należy zaplanować szczegółowo prebriefing. 
Będzie to mieć znaczący wpływ na wynik symulacji.

Warto wypunktować pisemnie, jakie informacje zakładamy przekazać w prebrie-
fingu. Nawet wtedy, kiedy dostępny jest gotowy skrypt, dobrze uzupełnić go własnymi 
notatkami. Przygotowanie takiego konspektu ułatwia przeprowadzenie prebriefingu, 
szczególnie jeśli prowadzimy wiele podobnych symulacji, np. z  kolejnymi grupami 
studenckimi. Zapewnia, że każda grupa otrzymuje wtedy jednobrzmiący zestaw in-
formacji i  uczestniczy w  scenariuszu w  porównywalnych warunkach, co zapewnia 
standaryzację prebriefingu (Torres, Kański, 2018, s. 80).

Zajęcia można rozpocząć od przedstawienia się, jeśli jest nowa grupa, i usta-
lenia zasad symulacji, z których najważniejsze są dwie: „To, co dzieje się w sali 
symulacyjnej, zostaje w niej”, oraz „Popełniaj błędy – to zupełnie naturalne”. Stu-
denci potrzebują pewności, że to, co będzie się działo w trakcie zajęć, nie zostanie 
upublicznione. Zapewnienie, że nauczyciel nie będzie opowiadał o ich porażkach, 
gafach i nieprzygotowaniu, wzmacnia ich poczucie pewności. Należy pamiętać, 
że studenci zdają sobie sprawę z tego, że ich działania są nagrywane. Z założenia 
sala symulacyjna ma być miejscem, gdzie popełnia się błędy. To przestrzeń, która 
do tego właśnie została stworzona. Warto uświadomić studentom, że w czasie 
symulacji mogą je popełniać i nie zostaną za to skrytykowani. Zdecydowanie 
lepiej będzie, gdy zmierzą się z porażką (nawet śmiercią pacjenta) w bezpiecznych 
warunkach sali symulacyjnej, a nie w realiach pracy klinicznej. Należy dążyć do 
całkowitego porzucenia ocen względem studentów na rzecz bycia przyjaznym 
przewodnikiem. Krytykę i wytykanie błędów powinno się zastępować rozbu-
dzaniem u nich wewnętrznej motywacji i budowaniem poczucia własnej wartości 
(Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020).
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5.3. Realizacja prebriefingu

Scenariusz symulacji na etapie prebriefingu składa się z następujących ele-
mentów:
1. Zapoznanie z tematem 

Nauczyciel-instruktor przed zajęciami przekazuje studentom zakres tematycz-
ny i zapewnia im materiały przygotowawcze z informacjami niezbędnymi do 
pełnego zaangażowania w realizację symulacji, jednocześnie zmniejszając ich 
lęk i motywując do krytycznego myślenia, rozumowania klinicznego, reflek-
syjnej praktyki. Istotne jest też przygotowanie nauczyciela do prebriefingu – 
wzmacnia to umiejętność nauczania na wysokim poziomie (Sharoff, 2015).

2. Zaprezentowanie części zajęć i określenie ram czasowych
Na wstępie zajęć realizowanych metodą symulacji medycznej należy zapoznać 
studentów z poszczególnymi częściami i terminami. Zajęcia zawsze rozpoczyna 
tzw. odprawa wstępna, czyli prebriefing, który trwa około 15 minut. Następnie 
realizowany jest scenariusz, co trwa 20 minut. Zajęcia kończy debriefing, czyli 
omówienie scenariusza symulacyjnego, obejmujące refleksje z tego doświad-
czenia. Czas trwania debriefingu to od 40 do 60 minut.  

3. Przedstawienie i omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza
Podczas tej części zajęć należy omówić cel główny i cele szczegółowe nauczania. 
Studenci, znając cele zajęć, są świadomi oczekiwań, które muszą spełnić. Za-
leca się również poświęcenie 5 minut na wzajemne poznanie się i wysłuchanie 
oczekiwań studentów (Perlak i in., 2018). Podstawowe założenie tego elementu 
scenariusza symulacji sprowadza się do jednego, istotnego pytania: Jaka będzie 
historia pacjenta, która zrealizuje planowane założenia i cele scenariusza? Na-
leży więc obudować cele zajęć w historię medyczną i wykreować konkretnego 
pacjenta. To także dobry moment na sprawdzenie poziomu przygotowania 
grupy do zajęć poprzez rozmowę, zadawanie pytań, dyskusję czy nawet grę, 
na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają uwagi, a także obserwowania 
grupy pod kątem liderów czy potrzeb edukacyjnych jej członków. Student 
powinien wiedzieć, co będzie robił w czasie symulacji i na jakich zasadach 
(Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). W ramach prebriefingu należy tak 
prowadzić rozmowę, by zainteresować danym zagadnieniem.

4. Przedstawienie miejsca realizacji scenariusza
Miejscem działań może być: Szpitalny Oddział Ratunkowy, oddział szpitalny, 
sala pacjenta, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski w przychodni, DPS, miesz-
kanie pacjenta itp.

5. Upewnienie się, że studenci rozumieją podane informacje
Zapytanie, czy studenci rozumieją dotychczas podane informacje. Jeśli nie – 
należy wyjaśnić.
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6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego 
Należy dostarczyć studentom informacje o tym, kim jest pacjent, jaki jest jego 
problem medyczny, stan kliniczny, jaka jest historia medyczna – czy np. jest 
w stanie zagrożenia życia, ze schorzeniami przewlekłymi, po zabiegu opera-
cyjnym. Trzeba nadać manekinowi lub aktorowi tożsamość. Należy dodać 
informacje medyczne o zabiegach, chorobach i przyjmowanych lekach. Pa-
cjent powinien zgłaszać aktualne dolegliwości, mieć konkretny powód kon-
taktu z personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny). 
Niezbędne jest przedstawienie okoliczności kontaktu z opieką zdrowotną. Nie 
powinno się zdradzać wszystkich szczegółów scenariusza, a jedynie umiejsco-
wić w nim uczestników szkolenia. 

7. Zaproponowanie podziału ról w grupie
Warto kreować różne role w zespole. Przydzielając je studentom, trzeba opisać, 
jak wyglądają role poszczególnych osób pracujących w CSM, np. lidera (jeżeli 
jest potrzebny), pielęgniarki jednej, pielęgniarki drugiej, lekarza, obserwatora, 
studenta, ratownika, rodzica, osoby najbliższej z rodziny (żona, mąż, dziecko), 
osoby przypadkowej, świadka zdarzenia. Jeżeli grupa jest liczniejsza od ze-
społu, który działa przy pacjencie, trzeba podzielić studentów na uczestników 
i obserwatorów. Uczestnicy symulacji zostają w sali symulacyjnej, natomiast 
obserwatorzy udają się do pokoju odpraw, gdzie obserwują transmisję audio-
-wideo z sali symulacyjnej (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020). Mając 
jednak na względzie komfort pracy studentów, należy przydzielić im zadania 
zgodne z przyszłym zawodem. Wykraczając w przydziale ról poza zawody, któ-
re reprezentują, wprowadza się niepewność w sferze kompetencji i zaburza re-
lacje w zespole. Studenci często nie wiedzą o zakresie uprawnień dotyczących 
udzielania świadczeń zdrowotnych w innych zawodach. Należy wziąć pod 
uwagę również to, że pojawi się konieczność odegrania innych ról w zespole 
niż te, do których są oni kształceni . Wówczas należy przygotować konkretne 
opisy dla uczestników, aby mogli dosłownie odegrać napisaną dla nich rolę, 
np. zespołu ratownictwa medycznego, który przywiózł pacjenta, czy lekarza 
specjalisty zlecającego dane leczenie.

8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu rozumieją swoją rolę
Warto sprawdzić, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpo-
wiedzialni, czy rozumieją swoją rolę. W sytuacji problemu czy niezrozumienia 
swojej roli nauczyciel-instruktor przedstawia jeszcze raz przydział ról i zadania. 

9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze 
sprzętem
Ważne jest, aby studentów zapoznać ze stacją „roboczą”, funkcjami symulatora, 
np. przypomnieć im, jak zbadać tętno obwodowe manekina lub jak rozpoznać 
drgawki. Powinni mieć około 10 minut na oswojenie się ze sprzętem i wa-
runkami symulacji. Jednak pierwszy kontakt ze środowiskiem symulacyjnym 
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powinien zająć nawet od 30 do 45 minut. Takie wydłużenie czasu obniża po-
ziom stresu sytuacyjnego i eliminuje nieprawidłowości w przebiegu symulacji, 
które mogą wynikać z braku umiejętności posługiwania się sprzętem medycz-
nym lub symulatorem (Perlak i in., 2018). Na tym etapie należy:
1) zaprezentować sprzęt, z jakim przyjdzie studentom pracować podczas 

zajęć, oraz wyjaśnić:
– w jaki sposób będzie przebiegać dostarczanie leków,
– kiedy powinni używać rękawiczek (czystość sprzętu i higiena własna),
– dlaczego nie powinni stosować wentylacji metodą „usta – usta”,
– gdzie mogą składować zużyte igły lub wenflony (do specjalnych pojem-

ników),
– dlaczego wkłucie lub iniekcję powinni wykonywać tylko wtedy, gdy 

 manekin jest na to gotowy,
– na czym polega praca z pacjentem symulowanym – dbamy o jego bez-

pieczeństwo   (nie   uciskamy,   nie   wykonujemy   takich   interwencji   jak 
np. iniekcje),

– jak należy używać monitora pacjenta, w szczególności przedstawić:
• wyłączanie alarmu (wyciszanie),
• w jaki sposób podłączyć SpO2, BP, EKG 3 – 12 odpr., CO2, pomiar 

temperatury,
• co oznaczają niektóre sformułowania, np. signal low czy niski poziom 

saturacji lub brak czujnika,
– w jaki sposób wykonać EKG 12-odprowadzeniowe,
– jak można pozyskać dodatkowe informacje: wyniki laboratoryjne, kon-

sultacje lekarskie, specjalistyczne, zgłaszanie problemów (wyjaśnić, jak 
używać telefonu w sali symulacyjnej);

2) omówić zasady działania trenażera oraz najważniejsze elementy w zakre-
sie bezpieczeństwa jego użycia:
– przedstawić, która ręka służy do wkłuć i umożliwia zbadanie tętna,
– wyjaśnić, na której ręce możliwe jest zmierzenie ciśnienia tętniczego 

krwi oraz pulsu,
– pokazać przykładowo, gdzie można wykonać odbarczenie odmy i jakiej 

igły należy użyć,
– aktywizować studentów – niech wyczują puls na tętnicy szyjnej, promie-

niowej, udowej, grzbietowej stopy (czy tętno jest prawidłowo napięte/
nitkowate czy regularne/nieregularne),

– pokazać miejsca osłuchiwania,
– wyjaśnić możliwości chirurgicznych metod udrożnienia dróg oddecho-

wych – konikotomii,
– objaśnić zasady udrożnienia dróg oddechowych i wentylacji (sprzęt), czy 

mogą intubować,
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– pokazać oddechy i ruchy klatki piersiowej – prawidłowe i nieprawidłowe,
– zalecić słuchanie tzw. głosu ze sterowni – wyjaśnić, co to oznacza,
– objaśnić opcje zakładania dostępu do łożyska naczyniowego oraz podaży 

płynów,
– pokazać ocenę źrenic,
– przedstawić ograniczenia symulatora (skóra, głos itp.) (Gurowiec, Sej-

both, Uchmanowicz, 2020).
Doświadczenie edukacyjne oparte na symulacji zostało opisane przez Inter-

national Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL) 
jako ustrukturyzowane działanie, które pozwala uczestnikom na rozwijanie 
wiedzy i umiejętności przez reagowanie na realistyczne sytuacje w laboratorium 
symulacyjnym. Na podstawie doświadczeń edukacyjnych opartych na symulacji 
studenci angażują się w dyskusję na temat ich wyników, aby przenieść je do przy-
szłych sytuacji realnych (Chamberlain, 2016). Reasumując, należy stwierdzić, że 
wstępne szkolenie jest kluczowym elementem symulacji, sprzyjającym osiągnię-
ciu zamierzonych celów w nauce z wykorzystaniem tej metody (Young-Ju, 2017).

Badania ekspertów Certified Healthcare Simulation Educators sugerują, 
że wstępne szkolenie jest ważnym procesem nauczania opartego na symulacji. 
Proces ten składa się z trzech faz: planowania, instruktażu i ułatwiania. Eks-
perci zgodnie twierdzą, że nauczyciel symulacji medycznej odgrywa istotną rolę 
w przygotowaniu studentów do udanego doświadczenia opartego na nauczaniu 
tą metodą. Konieczne jest jednak dalsze wyjaśnienie terminologii prebriefingu. 
Wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane do opracowania wytycznych 
dla nauczycieli, administratorów i osób uczących się SBL i przygotowania się do 
udanego doświadczenia (McDermott, 2016).

Realizując prebriefing, należy mieć na uwadze następujące założenia:
• W celu przygotowania gruntu pod sesję symulacji należy określić oczekiwania 

studentów, które mogą się różnić w zależności od ich doświadczenia i ram teo-
retycznych.

• Prebriefing powinien być ustrukturyzowany, zaplanowany pod kątem spójności 
i kończyć się bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji scenariusza.

• Do tzw. odprawy należy włączyć czynności pomagające stworzyć otoczenie 
promujące uczciwość, zaufanie i szacunek, np. określić oczekiwania wobec stu-
dentów.

• Prebriefing musi obejmować zapoznanie uczestników z miejscem, sprzętem, 
symulatorem, metodą oceny, rolami, przydziałem czasu, celami ogólnymi i/lub 
szczegółowymi, sytuacją pacjenta oraz możliwymi ograniczeniami.

• Należy rozważyć wykorzystanie spisanego lub nagranego planu prebriefingu 
w celu standaryzacji jego przebiegu i treści dla każdego scenariusza. Spisany lub 
nagrany plan odprawy powinien być wymagany dla sesji symulacji służących 
ocenie sytuacji krytycznych (INACSL Board of Directors, 2011).
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6. Prowadzenie sesji symulacyjnej

Dawid Makowicz

6.1. Pojęcie sesji symulacyjnej

Podczas sesji symulacyjnej uczestnicy zajęć mają możliwość, w warunkach 
bezpiecznych i niestwarzających zagrożenia dla pacjenta, powtórzyć i zweryfi-
kować posiadaną wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności praktyczne, związane 
z działaniami pielęgnacyjnymi i leczniczymi podejmowanymi wobec hospitalizo-
wanego. W sesji symulacyjnej bierze udział mała grupa studentów, najczęściej do 
5 osób. Ograniczona liczba uczestników symulowanej sytuacji klinicznej pozwala 
zaangażować całą grupę w prowadzenie procesu opiekuńczo-leczniczego, a do-
datkowo stwarza możliwość wyrobienia nawyku sprawnej współpracy w grupie 
w celu podejmowania efektywniejszych działań wobec chorego (fotografia 1).

Fotografia 1. Sesja symulacyjna
Źródło: materiały własne.
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Studenci uczą się również właściwego komunikowania na poziomie relacji 
pielęgniarka/pielęgniarz – pielęgniarka/pielęgniarz oraz pielęgniarka/pielęgniarz – 
pacjent. Wszystkie działania medyczne podejmowane są przez uczestników szkole-
nia na symulatorze wysokiej wierności, dzięki czemu mają oni możliwość zupełnie 
samodzielnego wykonania czynności. W tej sytuacji ewentualne błędy nie niosą ze 
sobą konsekwencji dla życia i zdrowia prawdziwego pacjenta i nie ma konieczno-
ści interwencji instruktora. Podczas sesji instruktor lub technik symulacji medycz-
nej za pomocą symulatora wysokiej wierności zgłasza występowanie określonych 
dolegliwości, prezentuje objawy fizjologiczne, emocje i zachowania adekwatne do 
aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz reaguje na wszystkie działania podjęte 
w procesie pielęgnacyjno-leczniczym. Uczestnicy symulacji mogą w ten sposób 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz nauczyć się samodzielnego podejmo-
wania działań pod presją czasu i pod wpływem stresu (Girzelska i in., 2019; Lin, 
Song, 2018; Stasiowski i in., 2017; Larue, Pepin, Allard, 2015).

6.2.  Elementy składowe bezpośredniego przygotowywania 
do sesji symulacyjnej

6.2.1. Przypomnienie i uzupełnienie informacji ze scenariusza

Niezbędnym elementem każdej sesji symulacyjnej jest przypomnienie przed-
stawionej w prebriefingu sytuacji, z jaką uczestnicy pozorowanej scenki będą 
musieli się zmierzyć. W ramach wstępnego zapoznania uczestników szkolenia ze 
scenariuszem nie powinno zdradzać się im wszystkich szczegółów. Inaczej jeszcze 
przed rozpoczęciem zadania zaczną rozważać wykonywanie konkretnych zadań 
i potem nie będą ich realizować w naturalny sposób, lecz poukładany wcześ-
niej, po krótkiej dyskusji w zespole. Symulacja ma przygotowywać praktycznie 
studentów do wykonywania zawodu. W realnych okolicznościach i warunkach 
klinicznych bowiem nie będzie czasu na prowadzenie dyskusji i układanie planu, 
tylko od razu trzeba podejmować działania wobec pacjenta (Gurowiec, Sejboth, 
Uchmanowicz, 2020; Perlak i in., 2018; INACSL Standards Committee, 2016).

6.2.2. Pełnienie ról podczas sesji symulacyjnej

Uczestnicy sesji udają się do sali symulacyjnej, natomiast obserwatorzy zo-
stają w sali prebriefingu, gdzie za pomocą transmisji audio-wideo będą śledzić 
przebieg prowadzonej symulacji medycznej. Warto podkreślić, że obserwatorzy 
nie powinni być jedynie biernymi widzami całej symulacji, ale otrzymać zadania, 
które spowodują, iż w sposób aktywny będą śledzili podejmowane przez koleżan-
ki i kolegów działania oraz dogłębnie analizowali oglądaną sytuację. Obserwato-
rom można zalecić m.in. zwracanie uwagi na komunikację, na to, jak prowadzone 
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działania wpływają na stan chorego, na poprawność wykonywanych czynności, 
ergonomię pracy, a także zastanowienie się nad tym, jakie czynności oni pod-
jęliby podczas kontaktu z danym pacjentem. Uczestnikom, którzy pozostają 
w sali symulacji medycznej, można nadać następujące role: lidera, pielęgniarki, 
studenta. Do poszczególnych ról studenci mogą zgłosić się sami lub mogą być one 
przydzielone przez prowadzącego. 

Z punktu widzenia pierwszych symulacji w danej grupie najlepsza jest sy-
tuacja, gdy uczestnicy wybierają taką rolę, w której najlepiej się czują. Dlatego 
niezwykle istotne jest tutaj dokładne omówienie, za co poszczególni uczestnicy 
symulacji będą odpowiedzialni. Dla przykładu: lider jest odpowiedzialny za kon-
takt z pacjentem, zebranie wywiadu oraz kierowanie pracy zespołu. Pielęgniarka 
pierwsza sprawuje nadzór nad działaniami diagnostycznymi podejmowanymi 
wobec pacjenta (pomiary, pobieranie materiału do badań). Pielęgniarka druga 
odpowiada za działania terapeutyczne i lecznicze, natomiast student – za pomoc 
członkom zespołu. Tak wyznaczone role dają każdemu uczestnikowi symulacji 
określone zadania, z których będzie musiał się wywiązać jak najlepiej, a także 
gwarantują uniknięcie podczas sesji sytuacji, w której studenci nie mogą zdecy-
dować się, kto powinien podjąć konkretne działania. W razie braku zgłoszenia 
się uczestników szkolenia do pełnienia określonych ról prowadzący w trakcie 
pierwszych symulacji powinien wybrać osoby, które wykazały się największą 
wiedzą oraz pewnością podczas prebriefingu. Chodzi o to, by pierwsza symulacja 
miała jak najlepszy przebieg i stała się niejako wzorcową dla danej grupy. Istnieje 
również możliwość wybrania lidera i powierzenia mu zadania przydzielenia po-
zostałych ról w scenariuszu. 

Podczas kolejnych symulacji należy aktywizować pozostałych członków gru-
py tak, aby w miarę możliwości każdy miał szansę sprawdzić się w każdej roli 
i osiągnął założone cele nauczania (Skrzypek i in., 2018; Reed i in., 2016; McCoy 
i in., 2016; O’Regan i in., 2016; Ignatavicius i in., 2019). 

6.2.3. Zapoznanie ze sprzętem

Kolejnym nieodłącznym elementem sesji jest zapoznanie uczestników szko-
lenia zarówno z funkcjonowaniem symulatora wysokiej wierności, jak i ze sprzę-
tem, który będzie wykorzystywany podczas działań pielęgniarskich. Konieczne 
jest również zaprezentowanie sprzętu medycznego (kardiomonitora, aparatu 
EKG, pompy infuzyjnej i żywieniowej), gdyż dostępny w trakcie symulacji model 
może nie być znany studentom. Niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której czło-
nek zespołu pracujący przy pacjencie metodą „prób i błędów” uczyłby się obsługi 
danego urządzenia. 

Ponadto uczestnicy szkolenia powinni wcześniej poznać rozmieszczenie 
w sali symulacji jednorazowego sprzętu medycznego, gdyż podczas symulacji 
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będzie liczyła się każda chwila i nie będzie czasu na przeszukiwanie wszystkich 
szafek, aby znaleźć konkretną rzecz. Student powinien mieć czas na spokojne 
oswojenie się z salą symulacji oraz ze sprzętem. Nie powinien być pozostawiony 
z jakimikolwiek wątpliwościami, gdyż działanie przy pacjencie będzie sytuacją 
stresującą, a brak znajomości umiejscowienia danego sprzętu oraz jego funk-
cjonowania może całkowicie przekreślić możliwość realizacji założonych celów 
(Perlak i in., 2018; Reed i in., 2016; Czekirda, 2019). 

6.3. Przebieg sesji symulacyjnej

6.3.1. Rozpoczęcie sesji symulacyjnej

Instruktorzy prowadzący symulacje medyczne powinni dążyć do tego, aby 
studenci jak najlepiej odegrali powierzone im role. Dlatego rozpoczęcie scena-
riusza nie powinno następować w pośpiechu. Warto też zapewnić studentów, że 
nawet w razie popełnienia błędów nie zostaną one przedstawione na większym 
forum. Pomoże to obniżyć stres oraz zwiększyć pewność działania. Studenci 
powinni zostać poinformowani, że sesja rozpocznie się na wyraźną komendę, 
np. słowami „rozpoczynamy scenariusz”. Pozwoli to uniknąć kłopotliwych sytua-
cji, np. takiej, że uczestnicy szkolenia rozpoczną swoje działania wobec pacjenta 
zaraz po wyjściu prowadzącego z sali symulacyjnej, gdy instruktor nie będzie 
jeszcze przygotowany do tego, by na spokojnie rozpocząć scenariusz, a parametry 
początkowe symulatora nie zostaną jeszcze uruchomione. Dobrą praktyką jest 
informowanie przez instruktora przy wchodzeniu do sterowni o konieczności 
przygotowania się do realizacji scenariusza, gdyż po uruchomieniu parametrów 
symulatora studenci otrzymają sygnał o rozpoczęciu działania. Można również 
określić przybliżony okres trwania przygotowania (np. 2 minuty), by wiedzieli, 
że powinni od razu maksymalnie się skoncentrować i nie rozpraszać swobodną 
rozmową. W celu uniknięcia niepożądanych działań, które mogłyby już na sa-
mym początku spowodować zaburzenia w realizacji scenariusza, przed wydaniem 
komendy rozpoczynającej należy zapytać uczestników, czy są gotowi do sesji, i po 
uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi rozpocząć ją (Gurowiec, Sejboth, Uchmano-
wicz, 2020; Nunes de Oliveira i in., 2018; Fanning, Gaba, 2007).

6.3.2. Komunikacja podczas sesji symulacyjnej

W idealnych warunkach instruktor i technik symulacji medycznej prowadzą 
sesję symulacyjną z osobnego pomieszczenia (sterowni), w którym mają możli-
wość śledzenia działań podejmowanych przez uczestników szkolenia. Informacje 
dla osób przebywających w sali symulacji powinny być przekazywane w czasie 
rzeczywistym. Dlatego prowadzący sesję powinien wykazywać się umiejętnością 
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podzielności uwagi, gdyż w jednym momencie konieczne będzie odpowiadanie 
na pytania zadawane przez osobę, która zbiera wywiad, oraz obserwowanie po-
prawności wykonania danej czynności przez drugiego studenta. Niezwykle waż-
na jest też współpraca instruktora i technika. Stworzenie schematu sprawnego 
współdziałania w znacznym stopniu wpływa bowiem na jakość prowadzonej sesji 
symulacyjnej (fotografia 2). 

Fotografia 2. Prowadzenie sesji symulacyjnej
Źródło: materiały własne.

Podczas symulacji medycznej nauczyciel ma możliwość kontaktowania się ze 
studentami za pomocą trzech różnych kanałów. 

Pierwszym sposobem komunikacji jest głośnik zamontowany w symulatorze. 
Daje on możliwość jak najbardziej rzetelnego odwzorowania realnej rozmowy 
pacjenta z personelem pielęgniarskim. Wcielanie się w rolę pacjenta wymaga od 
instruktora dokładnego przygotowania się do sesji symulacyjnej i reagowania na 
zadawane przez studentów pytania zgodnie ze scenariuszem. Brak przygotowania 
do sesji, podejmowanie prób improwizacji i natłok zadań mogą przyczynić się do 
zaburzenia spójności danej sytuacji, zwiększają ryzyko niemożności osiągnięcia 
założonych celów oraz niejednokrotnie pogarszają nastawienie studentów do tej 
metody prowadzenia zajęć. Każda z realizowanych symulacji może przybrać prze-
bieg, który wcześniej nie został zaplanowany przez osoby tworzące scenariusz. 
Studenci mogą również zadać pytania, które nie zostały w nim przewidziane. 
Dlatego niezwykle ważny jest odpowiedni dobór osób prowadzących symula-
cje z danych dziedzin pielęgniarstwa. Powinny one posiadać doświadczenie 
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zawodowe, które pozwoli im bez problemu odnaleźć się w każdej sytuacji zdro-
wotnej pacjenta. 

Drugim sposobem komunikacji prowadzonej z uczestnikami szkolenia jest 
głos ze sterowni, który służy do rozpoczynania oraz kończenia sesji symulacyjnej. 
Natomiast podczas realizacji scenariusza przydaje się do przekazywania informa-
cji, których studenci nie są w stanie samodzielnie ocenić ze względu na ograni-
czenia techniczne danego symulatora (np. ocena nawrotu kapilarnego, pomiar 
temperatury i poziomu glikemii). 

Trzecim kanałem komunikacyjnym jest telefon, dzięki któremu uczestnicy 
szkolenia mają możliwość wezwać dodatkowy personel medyczny oraz uzyskać 
kontakt z rodziną, jeśli wymaga tego pozorowana sytuacja z pracy zespołu pie-
lęgniarskiego (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020; Perlak i in., 2018; Escher 
i in., 2017a i b; Yu So i in., 2019; Gąsiorowski, Kuliński, Stachowiak-Andrysiak, 
2016).

6.3.3. Czas trwania sesji symulacyjnej

Realizacja scenariusza symulacji nie musi trwać bardzo długo. Ważne jest, 
by prezentowana sytuacja kliniczna, z którą zmagają się uczestnicy szkolenia, 
przebiegała w realistycznych ramach czasowych. Należy pamiętać, że im więcej 
czasu poświęci się na możliwość wykonania jak największej liczby czynności pie-
lęgniarskich, tym więcej aspektów będzie można poruszyć w trakcie debriefingu. 
Czasu trwania symulacji medycznej nie należy gwałtownie skracać. Studenci 
muszą bowiem wykazać się samodzielnością w pracy z pacjentem. Ze względu 
na bezpieczeństwo hospitalizowanych, poza sesją symulacyjną, nie będzie nigdzie 
możliwości przeprowadzenia wieloaspektowej oceny gotowości studentów do pra-
cy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. 

Można założyć, że średni czas realizacji scenariusza nie powinien przekra-
czać 15 minut, jednak należy pamiętać, iż w dużej mierze zależy on od decyzji 
podejmowanych przez członków zespołu pielęgniarskiego. Różne grupy studen-
tów mogą realizować powierzone im zadania w innym wymiarze czasu. Dlatego 
nie można sztywno trzymać się założonych ram czasowych, bo główną istotą 
zajęć jest realizacja celów szkolenia. Grupy prezentujące niższy poziom wiedzy 
i umiejętności również powinny dostać szansę na wykonanie wszystkich czynno-
ści przy pacjencie zgodnie z prezentowanym przez nich stopniem zaawansowania 
w zawodzie. 

Ważne jest, aby instruktor dopuszczał możliwość wydłużenia trwania sce-
nariusza w odpowiedzi na działania podejmowane przez studentów. Powinien 
on wykazać się cierpliwością w sytuacji, gdy studenci dłuższy czas poszukują 
zleconego leku, ustalają, jak należy go podać lub mają problemy z obsługą danej 
aparatury. W celu upewnienia się, że założony wcześniej czas trwania symulacji 
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będzie odpowiednio dopasowany do grupy, z którą instruktor będzie pracował, 
można przeprowadzić jej próbną wersję. Pokaże ona, ile rzeczywiście czasu po-
trzeba na wykonanie poszczególnych czynności oraz realizację całego scenariusza. 

Pomimo działań przygotowawczych podjętych przez prowadzącego, mają-
cych na celu jak najlepsze dostosowanie symulowanej rzeczywistości do poziomu 
umiejętności danej grupy, może okazać się, że uczestnicy szkolenia będą mieli 
duże trudności w osiągnięciu wyznaczonych celów. Taki stan rzeczy może być 
spowodowany zarówno przez prowadzącego, który wyda niejasne polecenia lub 
nie dostosuje poziomu scenariusza do poziomu umiejętności grupy ćwiczącej, jak 
i przez studentów, bo brakuje im holistycznego podejścia do chorego, przygoto-
wania do zajęć lub właściwej motywacji do uczestniczenia w symulacji. 

Gdy działania podejmowane przez uczestników symulacji znacznie odbiega-
ją od wcześniej założonego przebiegu i wiadomo, że sesja znacznie się przedłuży, 
konieczna może być interwencja instruktora, który nakieruje ich na właściwe 
postępowanie. Instruktor może przeprowadzić taką interwencję na kilka spo-
sobów, np. wcielić się w rolę pacjenta i zacząć zgłaszać dodatkowe objawy lub 
przypomnieć sobie, że kiedyś podejrzewano u niego daną jednostkę chorobo-
wą, wejść na salę symulacji jako lekarz albo zatelefonować jako lekarz dyżurny 
i zapytać o stan pacjenta, albo wydać pewne dyspozycje oraz wykonać telefon 
do sali symulacji, wcielając się w rolę członka rodziny i przekazując ważne infor-
macje o pacjencie. Z drugiej strony podczas sesji symulacyjnej może zdarzyć się, 
że w związku ze znajomością scenariusza od innej grupy lub szybko podjętym 
kluczowym działaniem studenci zrealizują główne cele już na samym początku, 
jednak zostaną w ten sposób pominięte zadania, które mogłyby być zrealizowa-
ne tylko w trakcie pełnego przebiegu scenariusza symulacji (wywiad, badanie 
fizykalne, edukacja). Wtedy prowadzący zajęcia może podjąć działania mające 
na celu opóźnienie wykonania danych czynności i wydłużyć czas na realizację 
innych ważnych elementów procesu pielęgnowania pacjenta, np. może opóźnić 
przekazanie zleceń przez lekarza, otrzymanie wyników badań czy konsultację. 
Wszystkie te kroki wymuszą na uczestnikach szkolenia podjęcie innych działań 
celem zaniechania bezczynności podczas realizacji scenariusza. W tych dwóch 
sytuacjach niezwykle istotne jest, aby podejmowane przez instruktora działania 
nie zmodyfikowały gruntownie scenariusza, a nowe role były w sposób realny 
kompatybilne z pracą zespołu pielęgniarskiego (Gurowiec, Sejboth, Uchmano-
wicz, 2020; Frątczak, 2011; Vincent-Lambert, Bogossian, 2017; Noworolska, 
2019; Green, Tariq, Green, 2016).

6.3.4. Przebieg sesji symulacyjnej

Podczas sesji symulacyjnej instruktor powinien wykreować wcześniej opra-
cowaną historię medyczną oraz wcielić się w rolę konkretnego pacjenta. Ważne 
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jest, aby symulowana sytuacja kliniczna pacjenta była jak najbardziej zbliżona 
do tych, z którymi studenci będą mogli spotkać się w placówkach medycznych. 
Stosowanie wymyślnych historii, przesadne eksponowanie pewnych zachowań 
pacjenta lub nieadekwatne reakcje na podejmowane działania mogą doprowadzić 
do wypaczenia realności sytuacji i nadania karykaturalnego kształtu całej sesji 
symulacyjnej. Nie oznacza to, że realizowane historie powinny być łatwe. Muszą 
one pozostawiać studentom przestrzeń na popełnianie błędów. Scenariusze zbyt 
krótkie i proste, w których nie da się popełnić błędów, są mniej wartościowe 
pod względem edukacyjnym, gdyż prawidłowe postępowanie jest oczywiste i nie 
wymaga od studentów wzmożonego wysiłku intelektualnego. 

Stan chorego oraz potrzeby opieki pielęgniarskiej powinny być bezpośrednio 
dostosowane do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Zmiana 
stanu pacjenta powinna być realną reakcją organizmu na działania podejmowa-
ne przez personel pielęgniarski. Prowadzący zajęcia powinien ustosunkować się 
do określonych czynności wykonanych przez studentów poprzez poprawę stanu 
zdrowia, gdy konkretne interwencje pielęgniarskie będą prawidłowe, oraz pogor-
szenie jego stanu, gdy dochodzi do braku działań lub są one wykonywane w spo-
sób błędny. Należy również pamiętać, że nie każda czynność wykonana przez ze-
spół realizujący scenariusz będzie miała swoje odzwierciedlenie w zmianie stanu 
zdrowia pacjenta. Część podjętych przez studentów kroków nie będzie bowiem 
miała realnego wpływu na sytuację zdrowotną hospitalizowanego (fotografia 3). 

Fotografia 3. Realizacja zadań podczas sesji symulacyjnej
Źródło: materiały własne.
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Podczas sesji prowadzący nie tylko wciela się w rolę pacjenta, ale również 
musi obserwować działania pielęgnacyjno-lecznicze podejmowane przez uczest-
ników symulacji. Gdy w danym scenariuszu założone jest wykonanie dużej licz-
by czynności pielęgniarskich, instruktor powinien przygotować sobie wcześniej 
druk, na którym w trakcie sesji będzie odnotowywał realizację danego działania. 
Pozwoli to uniknąć sytuacji niedostrzeżenia przez niego pominięcia wykonania 
istotnych czynności przez uczestników szkolenia. 

Narzędziem przydatnym do oceny poprawności procedur może być sprzęt 
audio-wideo. Dzięki niemu można nagrać przebieg całej sesji, a następnie ją od-
tworzyć, aby dogłębnie przeanalizować wykonanie poszczególnych czynności. 
Zdarza się, że dla studentów późniejsze oglądanie podejmowanych przez nich 
działań jest krępujące. Jeśli nie będą oni chcieli obejrzeć nagrania podczas debrie-
fingu, prowadzący może je wykorzystać do weryfikacji, zwłaszcza gdy w trakcie 
sesji, z powodu natłoku czynności do wykonania, nie zdołał on ocenić pewnych 
elementów dotyczących pracy studentów. 

Przy ocenie wykonania poszczególnych procedur pomocne może okazać się 
oparcie postępowania na ujednoliconych procedurach w postaci check-list, dzięki 
którym można kompleksowo sprawdzić poprawność danych czynności podjętych 
przez studentów podczas sesji. Ważna jest tu rola obserwatorów, którzy również 
przy użyciu check-list dokonują oceny działań. Daje to podwójny efekt, gdyż 
pozwola na dokładniejszą obserwację wykonywanych czynności oraz aktywizuje 
obserwatorów (Gurowiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020; Czekirda, 2019; Kapu-
cu, 2017; Nowakowski, 2018; Tosterud, 2015). 

6.3.5. Zakończenie sesji symulacyjnej

Zakończenie sesji symulacyjnej musi odbyć się w sposób realistyczny. Po-
winno nastąpić, gdy założone cele scenariusza zostaną zrealizowane, czynności 
pielęgniarskie wykonane, a stan ogólny pacjenta się poprawi. Jeśli tylko to moż-
liwe, należy unikać zakończenia scenariusza bez wyciszenia emocji uczestników 
symulacji. Do emocjonalnych sytuacji należy zaliczyć: zakończenie scenariusza 
w trakcie wykonywania czynności, brak osiągnięcia efektów leczenia oraz śmierć 
pacjenta. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że w związku z brakiem przygo-
towania studentów do zajęć nie zdołają oni zrealizować założonych działań po-
mimo podjęcia wszelkich prób naprowadzenia ich do wykonania odpowiednich 
czynności. W takim przypadku nie można przedłużać sesji w nieskończoność, 
tylko należy ją zakończyć. Studenci uczestniczący w symulowanym zdarzeniu 
medycznym powinni dostać konkretną informację o tym, że należy zakończyć 
działania wykonywane przy pacjencie, np. usłyszeć komendę: „dziękuję, koń-
czymy symulację”. Bardzo dobrym zwyczajem jest poinformowanie uczestników 
szkolenia, by po tych słowach nie rozmawiali ze sobą. Pozwoli to uniknąć podjęcia 
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przez nich dyskusji na temat czynności, których nie wykonali lub wykonali je źle. 
Rozmowa, która nie będzie poprowadzona umiejętnie przez instruktora, a bę-
dzie wynikiem emocji odczuwanych przez studentów, może całkowicie zaburzyć 
postrzeganie przez nich przebiegu procesu postępowania wobec chorego oraz 
zmniejszyć szansę na realizację założonych celów edukacyjnych. 

Po zakończeniu sesji uczestników można poprosić o uporządkowanie sali 
symulacyjnej oraz odłożenie używanego sprzętu medycznego na miejsce. Dzięki 
temu powstanie między sesją symulacyjną a debriefingiem przestrzeń, w której 
będą mogli się wyciszyć oraz obniżyć poziom emocji. Z uwagi na to, że symulacja 
ma również za zadanie dowartościować studentów, należy pokazać im, jaką dużą 
wiedzę i umiejętności pielęgniarskie posiadają już w tym momencie edukacji, 
oraz nastawić ich pozytywnie do tej metody prowadzenia zajęć. Bardzo dobrym 
posunięciem dydaktycznym instruktora będzie poproszenie studentów, by w tym 
czasie pomyśleli o dwóch rzeczach, które według nich zrobili bardzo dobrze 
i z których są zadowoleni. Po uporządkowaniu sali symulacyjnej prowadzący 
wraz ze studentami przechodzą w ciszy do sali debriefingu (Escher i in., 2017a 
i b; Nestel i in., 2017; Claire, 2015).

6.4. Pacjent standaryzowany/symulowany

Sesja symulacyjna może również obejmować pracę z pacjentem standary-
zowanym/symulowanym. Wtedy w rolę pacjenta wciela się osoba zdrowa, która 
jest odpowiednio przeszkolona do odgrywania określonych zachowań w trakcie 
sesji. Niezwykle ważne jest, aby w sposób jak najbardziej wierny odwzorowywać 
sytuację zdrowotną chorego przebywającego w danej placówce medycznej. Pod-
czas pracy z hospitalizowanym sesja nabiera jeszcze większej realności w oczach 
studentów, gdyż mają oni możliwość rozmowy z prawdziwym człowiekiem oraz 
przeprowadzenia badania przedmiotowego. Istotną korzyścią dla nich jest także 
możliwość nabywania umiejętności poprawnej komunikacji z chorym, kształto-
wania odpowiednich postaw, a także wykazania się empatią (fotografia 4).

Prowadzenie tego rodzaju sesji jest również łatwiejsze dla instruktora, który 
nie musi wcielać się w rolę chorego, a jedynie obserwować działania podejmowa-
ne przez członków zespołu pielęgniarskiego celem późniejszej analizy razem ze 
studentami. Praca z pacjentem standaryzowanym/symulowanym ma też ograni-
czenia w związku z wymogiem zachowania intymności i bezpieczeństwa aktora, 
który wciela się w rolę.

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   74 11.12.2020   12:31:35



756. Prowadzenie sesji symulacyjnej (Dawid Makowicz)

Fotografia 4. Praca z pacjentem standaryzowanym
Źródło: materiały własne.

W pielęgniarstwie najbardziej rozsądne jest zastosowanie symulacji medycz-
nej do określonych dziedzin, np. w pielęgniarstwie psychiatrycznym, gdzie praca 
z pacjentem opiera się na sferze mentalnej, a nie dotyczy wykonywania czynności 
pielęgnacyjnych czy zabiegowych. Ten rodzaj sesji stwarza możliwość wykorzy-
stania symulacji hybrydowej, gdzie na osobę pozorującą pacjenta nakłada się 
element fantomu (np. ranę), co daje uczestnikom szkolenia możliwość podjęcia 
odpowiednich działań na prawdziwym człowieku. Realizowanie sesji symulacyj-
nej przy pomocy pacjenta standaryzowanego/symulowanego jest nadal kwestią 
bardzo rozwojową. Przyszłość pokaże, jakie możliwości przyniesie ze sobą i czy 
przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji przyszłych pielęgniarek/pielęg-
niarzy (Nowakowski, 2018; Kamińska i in., 2014; Skrzypek i in., 2017; Taylor 
i in., 2018; Subodh, 2012).
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7. Debriefing

Małgorzata Dziura

Nauka oparta na symulacji jest ważną metodą przekazywania wiedzy oraz 
kształtowania umiejętności technicznych, klinicznych i poznawczych potrzeb-
nych w opiece zdrowotnej. Aby umożliwić studentom osiągnięcie optymalnych 
korzyści z uczenia się w warunkach symulowanych, nauczyciel/instruktor musi 
być kompetentnym reżyserem dla tego procesu. Okazuje się, że kluczowym ele-
mentem symulacji jest tzw. debriefing, który pozwala na omówienie postępowa-
nia, analizę działań, wyciągnięcie wniosków oraz aplikację wiedzy do praktyki 
zawodowej. Efektywny debriefing stanowi wsparcie dla uczenia się, które prze-
kształca się w praktykę kliniczną mającą na celu poprawę opieki nad pacjentem 
i jej wyników (Cheng i in., 2015). 

7.1. Definicja

W literaturze przedmiotu debriefing („odprawa”) definiowany jest jako 

[...] dyskusja pomiędzy dwiema lub więcej osobami, w której badane i analizowane są 
aspekty działania celem zdobycia wiedzy, która ma wpływ na jakość praktyki klinicz-
nej w przyszłości (Cheng i in., 2015, s. 69).

Staje się on najważniejszym elementem nauczania metodą symulacji medycz-
nej. Często traktuje się go jako „ukierunkowaną refleksję w uczeniu się przez 
doświadczenie” (Jaye, Thomas, Reedy, 2015). Autorem koncepcji cyklu uczenia 
się przez doświadczenie jest David A. Kolb (1999), według którego uczenie się 
jest sekwencją takich etapów jak: doświadczenie (aktywność, „robienie”) ob-
serwacja i refleksja (analiza doświadczenia), teoria (wyciąganie wniosków), test 
(sprawdzenie nowych kompetencji w praktyce). O tym procesie mówi się jako 
o niekończącej się sekwencji, ponieważ po zakończeniu jednego cyklu zaczyna się 
drugi od nowa. Cykl zwykle jest powtarzany wielokrotnie, trwa do końca życia. 
Co ciekawe, zwykle taki proces zaczyna się od doświadczenia, które jest jego 
kluczowym etapem. Jednak może również rozpocząć się na innym etapie i kon-
tynuować rozwój kompetencji. Kolb (1999) stwierdził, że kiedy uczymy się czegoś 
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nowego, modyfikujemy nasze wcześniejsze doświadczenia. Z drugiej strony nasze 
nowe doświadczenia będą miały wpływ na kolejne, z którymi będziemy mieli do 
czynienia w przyszłości (Kazimierska, Lachowicz, Piotrowska, 2014).

Debriefing w symulacji medycznej daje czas i ramy systematycznej analizy 
scenariusza, pozwala instruktorowi pokierować autorefleksją studentów i przeka-
zać im informację zwrotną na temat działań zarówno prawidłowo wykonanych, 
jak i wymagających poprawy (Torres, Kański, 2018). Debriefing stanowi potężne 
i skuteczne narzędzie komunikacji (Levett-Jones, Lapkin, 2014). Jest on bardzo 
często mylony z pojęciem „feedback”. Obydwa terminy są używane w symulacji 
medycznej zamiennie, mimo że ich znaczenia się różnią. Feedback definiuje się 
jako informację zwrotną o wydajności uczestników z zamiarem zmodyfikowania 
sposobu myślenia i/lub zachowania oraz ułatwienia uczenia się i poprawienia 
wyników. Jest on postrzegany jako jednokierunkowy przekaz informacji od na-
uczyciela do studentów. W niektórych sytuacjach, np. w nauczaniu umiejętności 
technicznych, nie ma konieczności pełnego debriefingu, a wystarczy jedynie 
feedback. Natomiast debriefing jest dwukierunkową i interaktywną rozmową 
lub dyskusją (Sawyer Brett-Fleegler, Eppici, 2016). Metodę tę wykorzystuje się 
w prowadzeniu zajęć opartych na symulacji medycznej wysokiej wierności.

W zrozumieniu istoty pojęcia „debriefing” pomocne jest poznanie jego po-
chodzenia. Wywodzi się ono z trzech dziedzin: wojskowości, psychologii katastrof 
i psychologii eksperymentalnej. Militarne znaczenie debriefingu oznacza opraco-
wanie relacji lub raportów osób, które powracają z misji. Powstałe scenariusze są 
wykorzystywane do tworzenia strategii kolejnych misji lub ćwiczeń wojskowych 
(Eppich i in., 2016). Podejścia psychologiczne i terapeutyczne mają na celu rozła-
dowanie oraz zminimalizowanie urazów psychicznych, a także ograniczenie ich 
następstw. 

W tym ujęciu duży nacisk jest położony na szczegółową relację zdarzenia w celu 
jego rekonstrukcji poprzez zespołowe „podzielenie się” modelem mentalnym i stwo-
rzenie wspólnego raportu, który umożliwi zbudowanie strategii działania dla oficerów 
dowodzących (Torres, Kański, 2018, s. 93).

7.2. Cel debriefingu

Podczas debriefingu uczestnicy symulacji analizują lub oglądają zapis zda-
rzeń, które miały miejsce w trakcie sesji, omawiają wdrożone postępowanie tera-
peutyczne, prowadzą dyskusję na temat jego poprawności oraz odmiennych metod 
postępowania w danej sytuacji. Podstawowym celem debriefingu jest ustalenie 
i uzupełnienie braków w wiedzy i umiejętnościach (Raemer i in., 2011). Debrie-
fing stwarza możliwość krytycznej refleksji nad symulowanym doświadczeniem, 
a także zidentyfikowania obszarów wymagających wsparcia i udoskonalenia 
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(Cheng i in., 2015). Ponadto sprzyja wzmocnieniu pozytywnych postaw uczących 
się i motywowaniu ich do kolejnych działań. Pozwala na dostrzeżenie błędów, 
omówienie ich genezy i sposobów właściwego postępowania. Nieocenioną ko-
rzyścią z przeprowadzenia debriefingu jest obniżenie poziomu stresu związanego 
zarówno z samą realizacją scenariusza, jak i oceną ze strony prowadzącego oraz 
kolegów.

7.3. Rola prowadzącego w debriefingu

Po zrealizowaniu scenariusza zawsze powinien znaleźć się czas na debriefing, 
czyli omówienie tego, co się wydarzyło w trakcie sesji symulacyjnych. Najwięk-
szym wyzwaniem jest sytuacja, gdy wiadomo, że studenci nie wykonali popraw-
nie zadania lub gdy podczas pracy ze scenariuszem wykazali się bierną postawą, 
wynikającą z braku chęci, motywacji, wiedzy i umiejętności. Bardzo ważnym 
czynnikiem wpływającym na poziom debriefingu są umiejętności instruktora, 
który musi zostać przeszkolony w zakresie jego głównych zasad. Istotna okazuje 
się też jego uważna, świadoma obserwacja całego scenariusza (Decker i in., 2013). 
Instruktor powinien skutecznie prowadzić dyskusję, nawiązując do efektów ucze-
nia się oraz zachęcając uczestników i obserwatorów do głębokiej refleksji. Powi-
nien również umieć radzić sobie z niekomfortowymi rozmowami i rozwiązywać 
kłopotliwe sytuacje bez osądzania kogokolwiek. To może być szczególnie trudne 
wtedy, gdy uczestnicy zaprezentowali nieprawidłowe postępowanie lub niewiedzę 
(Hunter, 2016).

Większa część debriefingu przewidziana jest dla studentów, którzy samo-
dzielnie analizują swoje postępowanie i wyciągają z niego wnioski. Dlatego 
prowadzący staje się mentorem/moderatorem i koncentruje się na zaangażo-
waniu uczestników w dzielenie się swoimi doświadczeniami. Nie powinien on 
przyjmować roli orzekającej czy wyrokującej, ale być wyrozumiały i cierpliwy 
w pokazywaniu studentom, czego się do tej pory nauczyli. Krytykę i wytykanie 
błędów powinien zastępować rozbudzaniem u nich wewnętrznej motywacji i bu-
dowaniem poczucia własnej wartości. 

Instruktorzy rzadko odchodzą od roli autorytetu czy eksperta i przyjmują 
rolę współuczestniczącego, mimo że może to okazać się niezmiernie efektywne, 
zwłaszcza jeśli celem symulacji jest zmiana zachowania. Osobom z tendencjami 
do dominowania prowadzący pomaga stać się bardziej wrażliwymi na potrzeby 
wycofanych studentów, aby i ci mieli możliwość swobodnego wyrażenia swoich 
odczuć i podzielenia się z innymi swoim doświadczeniami. Często to właśnie 
osoby dominujące aktywizują milczących i wycofanych. Niezwykle cenne mogą 
okazać się odmienne, często unikatowe poglądy. Wtedy instruktor powinien 
o nie delikatnie zapytać i uważnie ich wysłuchać (Jaye, Thomas, Reedy, 2015).
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W grupie o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętnościach studenci 
„słabsi” raczej trzymają się na uboczu, rzadko się wypowiadają i są mało zaanga-
żowani w zajęcia. Z czasem jednak poszerzają swoje słownictwo, uczą się logicz-
nego myślenia, wzajemnie współpracują oraz znajdują swoje miejsce w zespole. 
Prowadzący organizuje i czuwa nad pracą, a tym samym przyjmuje rolę doradcy. 

Podczas debriefingu studenci przyjmują różne postawy: od całkowicie pasyw-
nych po aktywne. Oczekują możliwości samooceny i krytycznej analizy przyczyn 
błędów. Dlatego prowadzący powinien aprobować aktywność studentów przez 
potwierdzanie ich opinii, wyrażanie zrozumienia, powtarzanie kluczowych słów. 
Dobrym sposobem może być prośba o dodanie czegoś na poruszony temat. Daje 
to możliwość głębszych, bardziej wyczerpujących wypowiedzi. Instruktora po-
winna cechować cierpliwość i wstrzemięźliwość. W przypadku zakwestionowa-
nia działania wykonanego w czasie sesji nie należy odbierać tego jak zagrożenia. 
Skuteczną metodą radzenia sobie z taką sytuacją jest zaakceptowanie odmiennej 
opinii i zapytanie pozostałych o ich odczucia (Steinwachs, 1992).

7.4. Środowisko

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność debriefingu 
jest zapewnienie uczestnikom bezpiecznego środowiska zarówno fizycznego, jak 
i psychicznego. To, w jakim stopniu studenci zaangażują się w debriefing, zależy 
w dużej mierze od tego, jak bardzo czują się bezpieczni psychicznie, oraz od umie-
jętności instruktora (Arora i in., 2012).

Jako barierę w edukacji opartej na symulacji badani wskazali stresujące 
i onieśmielające otoczenie oraz lęk przed oceną nauczyciela czy osądem pozosta-
łych studentów (Savoldelli i in., 2005). Jeśli prowadzącemu zależy na otwartej roz-
mowie, wymianie doświadczeń i faktycznej nauce, powinien dołożyć wszelkich 
starań, aby odprawa opierała się na zaufaniu i przejrzystości oraz umożliwiała 
uczestnikom praktykowanie bez strachu (Torres, Kański, 2018). Ważna jest także 
mowa ciała instruktora – jego postawa powinna być swobodna i otwarta. Powi-
nien pamiętać, że uniesienie ramion i brwi wybrzmiewa jako krytyka lub co naj-
mniej zdziwienie. Pozycja siedząca może mieć wpływ na otwartość lub wycofanie 
uczestników, np. nagłe pochylenie się do przodu w czasie wypowiedzi studenta 
z jednoczesnym oparciem łokci o uda komunikuje mu postawę zamkniętą (Guro-
wiec, Sejboth, Uchmanowicz, 2020).

Symulacja daje możliwość popełniania błędów bez konsekwencji dla pa-
cjenta. W celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa oraz konstruktywne-
go debriefingu wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasady poufności uzyska-
nych podczas zajęć informacji dotyczących czy to problemów klinicznych, czy 
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interpersonalnych. Cenna zasada „to, co działo się w sali symulacji, nie wychodzi 
poza nią” dotyczy zarówno uczestników, jak i prowadzących debriefing. 

Bardzo ważny jest wybór miejsca na debriefing. Scenariusze dotyczące skom-
plikowanych przypadków wiążą się zazwyczaj z dużymi emocjami. Aby uczest-
nikom dać szansę rozładowania napięcia, zajęcia powinny odbywać się w innym 
pomieszczeniu niż to, w którym realizowany był scenariusz. 

Gdy używane są elementy oznaczające role (fartuch medyczny, peruka, piża-
ma), należy zdjąć je przy wychodzeniu z sali symulacyjnej. Niezbędne warunki do 
debriefingu to komfort, ograniczony dostęp (prywatność), intymność. Układ po-
mieszczenia też ma duże znaczenie. Może być tak, że wokół stołu siedzą studenci, 
a w szczycie prowadzący; może on także zasiadać wśród studentów (między nimi) 
lub w kącie sali (na uboczu). 

W najbardziej zaawansowanych debriefingach instruktor może przebywać 
na zewnątrz pomieszczenia. Najczęściej praktykuje się układ, kiedy krzesła w sali, 
w której odbywa się debriefing, są ustawione w taki sposób, aby osoby na nich 
siadające utworzyły krąg. Ułatwia to rozmowę, gdyż każdy z uczestników jest 
widziany i słyszany przez innych. Ponadto możliwy jest wtedy kontakt wzrokowy 
uczestników i prowadzącego. Stworzony tą metodą ścisły krąg uniemożliwi po-
wstanie tzw. dziur energetycznych (energy gap spaces) z wolnych, nieobsadzonych 
miejsc. Krąg taki zapewnia równość wśród członków grupy i zmniejsza poczucie 
hierarchii. Dopuszczalne jest stworzenie go do dyskusji bezpośrednio na podło-
dze, pod warunkiem że wszyscy studenci to zaakceptują. 

Możliwy jest również debriefing w czasie trwania scenariusza (in-scenario 
debriefing). Korzysta się z niego szczególnie w sytuacji nauczania umiejętności 
technicznej lub nieprawidłowego zachowania zespołu i natychmiastowej koniecz-
ności jego korekty (Hunter, 2016).

7.5. Struktura debriefingu

Debriefing powinien trwać nie mniej niż dwukrotność czasu scenariusza. 
Najczęściej scenariusz symulacyjny trwa nie więcej niż 15 minut. Dlatego na 
debriefing należy zarezerwować około 45 minut. Bezpośrednio po przeprowa-
dzonym scenariuszu nauczyciel powinien wyciszyć emocje u studentów, np. przez 
zadanie pytań: Jak się czujecie po zakończeniu tego scenariusza? Jakie to było 
dla was doświadczenie? Instruktor już na tym etapie powinien zwrócić uwagę na 
każdego uczestnika zajęć. Niektórzy studenci będą chcieli opowiedzieć od razu 
wszystko, co się wydarzyło podczas realizacji scenariusza. Należy wyhamowywać 
te zamiary, gdyż przyjdzie na takie wypowiedzi czas. Po wyciszeniu emocji na-
uczyciel przechodzi płynnie do kolejnych faz debriefingu. Najczęściej są to fazy: 
opisu, analizy i aplikacji.
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Faza opisu to chronologiczne omówienie przez uczestników wykonywanych 
procedur. Można ją nazwać opisem zdarzenia, które wystąpiło podczas realizacji 
scenariusza. Każdy student powinien się wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny 
i co wykonywał. Niekiedy w tej fazie widać, jak różne może być indywidual-
ne postrzeganie tego samego zdarzenia. Gdy prowadzący nie pamięta jakiegoś 
elementu z obserwowanych działań (z powodu zmęczenia, złego obrazu z kame-
ry itp.), faza opisu daje mu pewność, że był on zrealizowany lub został pominięty. 
Uporządkowanie informacji dotyczących pacjenta, kolejności czynności wykona-
nych przez studentów, pojawiania się personelu, zastosowania leków, sekwencji 
procedur sprzyja odtworzeniu faktycznego przebiegu scenariusza. Istotne jest, 
aby zapewnić wszystkim studentom możliwość wysłuchania i poznania przeżyć 
innych, gdyż przyczyni się to do zbudowania pełniejszego obrazu tego, co się 
wydarzyło. W fazie opisu pomocne są następujące pytania: 
• Czy możecie opisać scenariusz?
• Co się wydarzyło?
• Jakie działania zostały podjęte?

Ponadto przydatne może okazać się odtworzenie zapisu symulacji medycznej. 
Czasami warto zobaczyć zachowania, które studenci wypierają ze świadomości, 
np. swoją mowę ciała w trakcie działań w stresujących warunkach. Użycie nagrań 
wideo z symulacji wzmacnia przekaz sesji debriefingu poprzez stymulację uczenia 
się i dyskusji (Levett-Jones, Lapkin, 2014). Przegląd nagrania audio-wideo może 
mieć gruntowny wpływ na uczestników oraz pomóc instruktorowi w prowa-
dzeniu debriefingu poprzez oparcie dyskusji na obiektywnych dowodach, które 
miały miejsce w czasie symulacji. Nigdy nie może stanowić narzędzia do udo-
wadniania popełnionych błędów. Przegląd nagrania wideo w trakcie deriefingu 
sprzyja rozsądnemu wykorzystaniu kluczowych ujęć i skupieniu uwagi na tych 
urywkach, które podkreślają cele edukacyjne oraz obszary działań doskonałych 
lub wymagających poprawy (Sawyer i in., 2016). Kończąc fazę opisu, prowadzą-
cy powinien upewnić się, czy wszyscy studenci mają taki sam obraz zdarzenia 
i czy coś istotnego nie zostało pominięte. Krótka przerwa zwykle ułatwia jej finał 
i przejście do kolejnej.

Faza analizy to eksploracja przyczyn podjętych działań, co polega na syste-
matycznej ich ocenie. To czas, kiedy zespół zaczyna analizować przeżyte zda-
rzenie, wyciągać wnioski dotyczące czynności wykonanych w trakcie realizacji 
scenariusza, szukać rozwiązań problemów. Każdy z uczestników wybiera jeden 
lub dwa elementy, które zrobił dobrze. Dyskusja dotyczy rzeczy zarówno pozy-
tywnych, jak i tych, nad którymi nadal trzeba będzie pracować. Instruktor nie 
komentuje opinii studentów. Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów 
lub porażek w realizacji scenariusza, zrozumieć powody działania studentów. Pro-
wadzący w pewnym stopniu kontroluje przebieg dyskusji, dając możliwość udzia-
łu wszystkim członkom zespołu w analizie zdarzeń, do których doszło w sali, 
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gdzie prowadzona była symulacja. W tej fazie powinno dojść do powiązania 
doświadczenia zgromadzonego w trakcie szkolenia z doświadczeniem zdobytym 
w trakcie codziennej pracy. 

Skuteczną metodą pozwalającą na zgłębienie i poznanie przyczyn działań 
nieprawidłowych jest technika advocacy and inquiry. Polega ona na obiektywnym 
przedstawieniu zdarzenia, a także pokazaniu studentowi poprawnych rozwiązań 
problemu i pozwoleniu na wyrażenie swojej opinii. Końcowym etapem tej tech-
niki jest zapytanie uczestnika, jak postrzega zdarzenie i dlaczego postąpił tak 
w danej sytuacji. Warto używać pytań, które składają się z trzech poziomów: 
„widziałem”, „pomyślałem”, „zastanawiam się”. Po ich zadaniu studenci sami 
odkrywają, co w ich postępowaniu było słuszne, oraz identyfikują popełnione 
błędy. Tego typu pytania otwierają dyskusję prowadzącą do tego, aby dowiedzieć 
się, co wpłynęło na takie, a nie inne postępowanie studenta (np.: „Widziałem, 
że dokonałaś/dokonałeś pomiaru temperatury ciała u pacjenta. Pomyślałem, że 
chcesz mieć pewność, że pacjent nie gorączkuje. Zastanawiam się, co skłoniło 
cię do takiego postępowania”). Dzięki zastosowaniu tej techniki łatwo wywołać 
u studenta refleksję nad niewłaściwym działaniem, jednocześnie unikając jedno-
znacznej jego oceny i sugerując sposób jego poprawienia (Rudolph i in., 2006).

Zadaniem osoby przeprowadzającej debriefing jest pomoc uczestnikom 
w dokonaniu zmian, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i jakość opieki nad 
pacjentem. Student musi zrozumieć, że bezpieczeństwo zależy od jego działania, 
użytej technologii i organizacji pracy. Pytania pomocne powinny dotyczyć przy-
czyn zaistnienia problemu oraz pomysłu na jego rozwiązanie w realnej sytuacji. 

Kiedy dyskusja, w której uczestniczą studenci prowadzi do dezorganizacji 
pracy czy ogólnego chaosu, należy zakończyć ją i przywrócić „tryb nauki” przez 
przywołanie celów edukacyjnych wyznaczonych na samym początku zajęć. W fa-
zie analizy dobrze jest zadawać pytania otwarte: 
• Jakie działania podjęliście względem pacjenta? 
• Które z tych działań sprawiło, że pacjent lepiej się poczuł? 
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy opiekowaliście się pacjentem?
• W jakim celu zbieraliście wywiad od pacjenta i jego rodziny?

Warto pamiętać, że często po zadaniu przez prowadzącego pytania otwar-
tego następuje cisza. Milczenie wcale nie musi oznaczać wycofania studentów 
i braku wiedzy. Dzięki ciszy w umyśle pojawiają się wewnętrzne procesy. Wte-
dy uczestnicy szkolenia formułują swoje myśli, krytycznie analizują swój stan 
i komponują logiczną odpowiedź na pytanie instruktora. Zatem okresy milczenia 
w trakcie debriefingu są cenne. Instruktorzy muszą być cierpliwi i wykorzystać 
ciszę na obserwację studentów (Sawyer i in., 2016).

Faza aplikacji stanowi podsumowanie realizacji scenariusza symulacyjnego 
i etapu analizy. Istotne jest, aby każdy z uczestników powiedział o tym, co za-
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pamiętał z zajęć, co jest dla niego najważniejsze oraz jak wzbogacił swoją wiedzę 
i umiejętności. Pozwala studentom na próbę porównania z prawdziwymi, z życia 
wziętymi zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu wykorzystania zdo-
bytego doświadczenia w codziennej praktyce. Zwykle można usłyszeć ogólniki, 
więc zadaniem nauczyciela jest konkretyzowanie wypowiedzi przez dodatkowe 
pytania, np.:
• Co wykorzystalibyście ze zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 

działań z takim pacjentem?
• Co poprawilibyście następnym razem?
• Czego każdy z was nauczył się w trakcie realizacji scenariusza? 
• Gdzie możemy zastosować nabyte umiejętności?

W tej fazie uczestnicy szkolenia formułują wnioski dotyczące ich przyszłości, 
wynikające z doświadczenia zgromadzonego w trakcie symulacji.

Po zakończeniu trzeciej fazy powinno nastąpić podsumowanie scenariusza 
przez nauczyciela, podziękowanie oraz dowartościowanie studentów. Motywację 
zewnętrzną tworzą słowa: „Jesteście świetnym zespołem”, „Dziękuję wam bardzo, 
spisaliście się wspaniale”, „Wasze decyzje były przemyślane i trafne”.

Przedstawione w niniejszym rozdziale rozważania wskazują, że debriefing 
jest podstawą skutecznej symulacji w opiece zdrowotnej. Stanowi forum aktyw-
nej dyskusji i nauki. Podczas debrefingu studenci pracują z moderatorami, aby 
zastanowić się nad swoją wydajnością i przeanalizować swoje zachowania (Oriot, 
Alinier, 2018). Jego celem powinno być z jednej strony podkreślanie pozytyw-
nych aspektów działań studentów, a z drugiej ‒ zwrócenie uwagi na popełnione 
przez nich błędy, wytłumaczenie im, jak mogli lepiej podejść do danego zagad-
nienia, pochwalenie ich za dobrze wykonane zadania oraz wskazanie elementów, 
które wymagają dodatkowego przećwiczenia. Zdarza się jednak, że studenci sami 
odkrywają, co w ich postępowaniu było słuszne, a co nieprawidłowe. Dzięki 
temu uczą się bardziej efektywnie, a ich zmiany postaw są trwalsze w porównaniu 
z tradycyjnym, autorytarnym przekazywaniem wiedzy. Debriefing ma zachęcić 
studentów do dalszej nauki oraz zdobywania nowych doświadczeń i umiejętno-
ści, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej praktyce.
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8. Metody oceny kompetencji

Danuta Zarzycka

We współczesnym pielęgniarstwie kształtowanie wśród „adeptów sztuki 
pielęgnowania” umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem 
jest istotą procesu edukacji. Natomiast postrzeganie pacjenta w systemie opieki 
w sposób holistyczny, a zatem jako indywidualnego podmiotu funkcjonującego 
co najmniej w wymiarze biologicznym, społecznym, psychicznym, duchowym 
i kulturowym, zgodnie z zasadami etyki, jest jednym z wymogów rozwoju kom-
petencji zawodowych (Czachowski, 2008). 

Definiowanie terminu „kompetencja” jest zróżnicowane i uwarunkowane 
przyjętą koncepcją. W ujęciu uniwersalnym kompetencja bazuje na połączeniu 
trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Stanowi ona zespół cech 
charakterystycznych danej osoby, wyrażających się sprawnością, skutecznością, 
wysoką jakością realizacji zadań oraz postawą etyczno-moralną. Działania osoby 
kompetentnej w danej dziedzinie powinny spełniać obowiązujące kryteria/normy 
jego wykonania (Czapla, 2011). W toku kształcenia akademickiego pielęgniarek 
dużą wagę przywiązuje się do kształtowania kompetencji zawodowych. Globalne 
standardy i strategia Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organiza-
tion, 2001, 2016) są wykorzystywane do:
a) ustalenia ogólnych perspektyw programów edukacyjnych opartych na dowo-

dach naukowych obowiązujących w zawodach medycznych;
b) stosowania ustalonych kompetencji (zgodnie z wytycznymi Międzynarodo-

wej Rady Pielęgniarek i Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych) jako 
istotnych wyznaczników opracowywania programów nauczania;

c) zdefiniowania punktów odniesienia/wskaźników dla poprawy jakości eduka-
cji w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.

Na całym świecie na edukację w zawodach pielęgniarki i położnej wpływają 
nieprawidłowości związane ze statycznymi, fragmentarycznymi programami na-
uczania, w których treści zorientowane są przede wszystkim klinicznie. Wiado-
mo, że w programach nauczania na kierunkach pielęgniarskich są braki związane 
z ograniczaniem możliwości realizacji zajęć praktycznych w naturalnych warun-
kach świadczenia opieki pielęgniarskiej. W związku z tym należy rozważyć alter-
natywne metody praktycznego kształcenia studentów. Konieczny jest program 
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transformacji obejmujący zmiany w sposobie nauczania, w pełni wykorzystujący 
potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych (tj. symulacji). Symulacja, 
oparta na spotkaniu z pacjentem symulowanym (SP) lub standaryzowanym, 
czy też ocenianie z wykorzystaniem metody OSCE są sposobami na osiągnięcie 
podstawowego poziomu umiejętności/kompetencji praktycznych w bezpiecznym 
środowisku.

Współczesne programy kształcenia dla zawodów medycznych, zdefiniowane 
w standardach, bazują na dość uniwersalnych ramach teoretycznych taksonomii 
Blooma (1956) z kilkoma modyfikacjami, opierają się na wyodrębnieniu efektów 
uczenia się jako wyniku procesu edukacji studentów. Taksonomia Blooma (1956; 
domeny poznawcze, afektywne i psychomotoryczne) może być wykorzystana do 
wdrażania OSCE w edukacji. Ogólna zasada tej taksonomii mówi, że wyższe 
poziomy osiągnięć wymagają niższych poziomów, np. wiedza posiadana przez 
studenta jest niezbędna i stanowi fundament procesu analizy określonego zjawi-
ska. W ten sposób można było instruować studentów, a także oceniać ich umie-
jętności analizowania, syntetyzowania i wprowadzania w praktyce nauczanych 
treści (Taylor, Hamdy, 2013). 

W edukacji pielęgniarskiej/medycznej najczęściej spotykanym schematem 
oceniania w ramach programu kształcenia jest piramida Millera, która wskazuje 
na umiejętności studenta na poziomie „pokazuje jak” w ramach OSCE i sy-
mulacji medycznej oraz na poziomie „działa” w ramach egzaminu mini-CEX 
lub OSLER. Piramida zwraca uwagę na praktyczne przygotowanie studentów do 
wykonywania zawodu pielęgniarki. Posiadanie wiedzy jest oczywiście podstawą 
piramidy, ale na jej szczycie znajduje się działanie – tak fundamentalne dla za-
wodów o profilu praktycznym. Dlatego należy dostosowywać metody oceny do 
zakładanych efektów dydaktycznych (Cook i in., 2015).

Znajomość teorii uczenia się jest potrzebna, aby opracować systemy i instru-
menty oceny, które mogą mierzyć oczekiwane kompetencje i uzyskane wyniki. 
Ocena powinna być powiązana z konkretnymi efektami uczenia się, a uczący się 
powinien otrzymać wszelkie informacje zwrotne, które pomogą mu rozwinąć lub 
utrwalić wiedzę, umiejętności czy postawy. Ograniczenia czasowe oznaczają, że 
niektóre elementy informacji zwrotnej będą musiały stanowić samoocenę studen-
ta, ale nie należy tego postrzegać jako problem. Zachęcanie do dyskusji, debaty 
i refleksji zwiększy możliwości uczenia się. Ważne jest, aby dać czas i zapewnić 
odpowiednią strukturę dla tych działań, jeśli mają być zintegrowane z systemem 
uczenia się/oceny. Do takich metod należy dobrze przemyślane portfolio/dzien-
nik z elementami refleksji, które pozwolą na udokumentowanie postępów studen-
ta dla niego samego i – co nie mniej ważne – dla nauczyciela/osoby oceniającej.

Konsekwentne i uważne stosowanie teorii uczenia się i oceniania zwiększa 
szansę na zdobycie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i rozwój kariery (Kamran 
i in., 2013). Ponadto, tak jak nauczanie oparte na osiąganiu przez studentów 
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zakładanych efektów uczenia się, również egzaminowanie powinno obejmować, 
oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności technicznych, ocenę postawy etycznej 
oraz sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji z pacjentem z uwzględnieniem 
jego indywidualnych odrębności, m.in. kulturowych (Janczukowicz, Kocurek, 
Nowakowski, 2018). 

Program nauczania, zakładający osiąganie w czasie jego realizacji przez 
studentów efektów kształcenia, tworzących finalnie kompetencje zawodowe 
i ramy profesjonalizmu, zawiera dość precyzyjne wskazania dotyczące metod 
oceny rezultatów nauczania zawartych w macierzach, tzw. blueprinting (plan 
rozwoju kompetencji, diagram, który wizualizuje relacje między kompetencjami 
a modułami uczenia się). Tworzenie blueprintu polega na wykonaniu macierzy 
(siatki współrzędnych), które mogą być dwu- (najprostsze) lub wielowymiarowe. 
W macierzy dwuwymiarowej na jednej osi współrzędnych wymienia się wszyst-
kie efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawartych w standardzie 
kształcenia na kierunku. Na drugiej osi wpisywane są metody, które zakłada się 
wykorzystać do ich oceny. W macierzach wielowymiarowych można dodatkowo 
uwzględnić narzędzia zastosowane do oceny (rodzaj testu jednokrotnego wyboru, 
testu wielokrotnego wyboru, odpowiedzi otwarte, test typu prawda – fałsz itp.), 
typ umiejętności wynikający często ze złożonego efektu kształcenia czy rodzaj 
środowiska, w którym dokonywana będzie ewaluacja (Torres, Torres, 2018).

Zgodnie z przyjętym założeniem tego opracowania zostaną scharakteryzo-
wane wybrane metody oceny rezultatów kształcenia w zawodach medycznych: 
egzamin OSCE i egzaminy mini-CEX, OSLER. 

8.1. Obiektywny strukturalny egzamin kliniczny

8.1.1. Definiowanie

Obiektywny strukturalny egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical 
Exam – OSCE) definiuje się jako „praktyczny test oceniający określone umiejęt-
ności kliniczne” (Ahuja, 2009). W 1975 roku Ronald Harden na Uniwersytecie 
w Dundee po raz pierwszy wprowadził OSCE do edukacji medycznej (Furlong, 
2008; Peeraer i in., 2008). Na podstawie różnych opisów OSCE w literaturze 
można stwierdzić, że jest to 

[...] narzędzie oceny oparte na zasadach obiektywizmu i standaryzacji, w którym stu-
denci poruszają się po szeregu stacji ograniczonych czasowo w określonej kolejności 
w celu wykonania zadań – umiejętności zawodowych w symulowanym środowisku. 
Na każdej stacji kandydaci są oceniani m.in. według standardowych list kontrolnych 
(check-list) przez przeszkolonych egzaminatorów (Kamran i in., 2013, s. e1439).
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Struktura organizacyjna OSCE to „migawka” z umiejętności posiadanych 
przez studentów. 

W Polsce po raz pierwszy OSCE wprowadzono do programu kształcenia 
w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Torres, Torres, 
2018) oraz na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach kursów udzielania pierw-
szej pomocy (resuscytacji krążeniowo-oddechowej i certyfikacji zaawansowanych 
systemów podtrzymywania życia sercowo-naczyniowego), a następnie w kolej-
nych ośrodkach akademickich zajmujących się edukacją medyczną. Obiektywny 
strukturalny egzamin kliniczny reprezentuje podejście do oceny umiejętności 
klinicznych oraz umiejętności pielęgniarskich, którego zastosowanie może umoż-
liwić studentowi dalszy rozwój tych umiejętności. Pozwala on na ocenę aspektów 
„pokazuje, jak” i „działa” (piramida Millera) w domenach poznawczych, afek-
tywnych i psychomotorycznych taksonomii Blooma. Jest to dobrze ugruntowana 
metoda oceny kompetencji profesjonalnych wśród praktyków opieki zdrowotnej, 
sprzyjająca testowaniu wielu umiejętności w ograniczonym czasie. Uważa się, że 
biegłość, sprawność wykonania czynności oceniana w ramach OSCE ma znacze-
nie dla bezpiecznej praktyki medycznej (Peeraer i in., 2008) oraz kształtowania 
pewności i autonomii w wykonywaniu zawodu i kreowaniu przekonania o od-
powiedzialności i sprawiedliwości społecznej, równości płci, prawach człowieka 
(Aronowitz i in., 2017). 

8.1.2. Charakterystyka

Struktura OSCE posiada wielostanowiskowy układ. Studenci wykonują 
przypisane umiejętności na każdej ze stacji/stanowisk, podczas gdy nauczyciel ob-
serwuje i ocenia wykonanie czynności zgodnie ze specjalnymi kryteriami (check-
-list) (Kurz i in., 2009; Robbin, Hoke, 2008). W takich egzaminach zadania są 
formułowane według przyjętych założeń ich reprezentatywności (np. wywiad, 
diagnozy pielęgniarskie, wykonanie zabiegu, interpretacja danych klinicznych 
lub wybrana czynność z jednej z grup: opiekuńczo-wspierająca, terapeutyczna, 
diagnostyczna, aseptyczna, pielęgniarstwo specjalistyczne: internistyczne, chirur-
giczne, pediatryczne). Wykorzystanie do projektowania zadania standaryzowa-
nych pacjentów stanowi kilka przeszkód w obiektywnej ocenie i jest dość kosz-
tochłonne (Kurz i in., 2009). Każde zadanie jest oceniane na innym stanowisku. 
Studenci wykonują zadania na kilku stacjach, spędzając z góry określoną, równą 
ilość czasu na każdej z nich (Furlong, 2008). W ramach OSCE może być różna 
liczba stacji: od zaledwie 2 lub 5 do 20 i więcej. W literaturze przedmiotu można 
znaleźć doniesienie o tym, że były nawet 42 stacje, co oznacza, że egzamin jed-
nego studenta trwał kilka godzin (Torres, Torres, 2018). W warunkach polskich 
najczęściej stosuje się od 5 do 8 stacji w czasie jednej sesji egzaminacyjnej. 
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Opisując naturę tego egzaminu, należy podkreślić, że na dźwięk dzwon-
ka lub innego sygnału dźwiękowego studenci podchodzą do stacji i wykonują 
ustalone w określonym czasie zadanie. Pod koniec wyznaczonego czasu studenci, 
na sygnał dźwiękowy, opuszczają stację i przechodzą do następnej. Dlatego po 
przejściu wszystkich stacji każdy student wykonał ten sam zestaw zadań, a egza-
minator ocenił każdego zdającego według tych samych kryteriów (check-list), co 
sprawia, że egzamin jest uporządkowany i obiektywny (Ahuja, 2009).

8.1.3. Zastosowanie OSCE w praktyce edukacyjnej

Nauczyciele uznają, że koncepcja M.T. Kane’a (2013) jest odpowiednia do 
zastosowania w szerokiej gamie narzędzi i działań oceniających. Kane (2013) 
identyfikuje cztery argumenty trafności: 
1) punktację (przekładanie obserwacji na jeden lub więcej punktów); 
2) uogólnienie (wykorzystanie wyniku – punktów jako odzwierciedlenia wyni-

ków w warunkach testowych); 
3) ekstrapolację (użycie punktacji jako odzwierciedlenia wyników w świecie rze-

czywistym);
4) implikacje (zastosowanie punktacji – ocen do podjęcia decyzji lub działania). 

Ramy Kane’a dotyczą ocen ilościowych i jakościowych, a także poszczegól-
nych testów i programów oceny (Cook, Hatala, 2016; Cook i in., 2015). 

Według P. Franklin (2005) OSCE wymaga od studenta aktywnego zade-
monstrowania, w jaki sposób zastosowałby zdobytą wiedzę w symulowanej sytua-
cji w „prawdziwym świecie”. Egzaminator w każdej stacji zapewnia bezpośrednią 
obserwację i ocenę wyników każdego zdającego w czasie rzeczywistym. Wielu au-
torów uważa, że OSCE jest trafną i wiarygodną metodą obiektywnej oceny kom-
petencji klinicznych w różnych sytuacjach (Kurz i in., 2009). Późniejsze badania 
nad rolą OSCE w sprawdzeniu umiejętności klinicznych i pielęgniarskich wyka-
zały poprawę sprawności manualnej studentów, którzy byli oceniani tą metodą, 
w porównaniu do innych metod. Obiektywny strukturalny egzamin kliniczny 
może być stosowany na zakończenie cyklu kształcenia w danym obszarze jako 
wstęp do zajęć klinicznych/praktycznych, jako ocena końcowa lub formatywna 
(Oranye i in., 2012). W organizacji OSCE za istotne należy uznać stopniowanie 
trudności zadań egzaminacyjnych w zależności od etapu kształcenia studenta, 
np. „zadania dla nowicjusza”, „zadania dla eksperta” (Aronowitz i in., 2017).

Wiarygodność i rzetelność OSCE badano w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat i stwierdzano, że jest to metoda oceny bardziej wiarygodna niż tradycyjne 
sposoby sprawdzania umiejętności praktycznych. Zarówno studenci, jak i egza-
minatorzy uważają, że OSCE mierzy umiejętności związane z praktyką zawodo-
wą. Ponadto studenci stwierdzili, że ten rodzaj uczenia się lepiej przygotował ich 
do praktyk klinicznych. W celu zwiększenia niezawodności i trafności OSCE 
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zaleca się, aby uwzględnić większą liczbę krótkich stacji (5–10 minut). Systema-
tyczny przegląd badań wykazał, że rzetelność OSCE, oceniana współczynnikiem 
α Cronbacha w zakresie od 0,73 do 0,82, łączyła się z większą liczbą stacji i 2 eg-
zaminatorami na każdej stacji (Lafleur, Côté, Leppink, 2015; Rushford, 2007).

Odmiennym sposobem sprawdzenia użyteczności OSCE było zaangażowa-
nie pacjenta standaryzowanego (SP) w ocenę wiarygodności. W niektórych bada-
niach oceny SP korelowały dodatnio z wynikami egzaminatorów. Inni badacze 
sugerują, że oceny SP odzwierciedlają ich (SP) subiektywne doświadczenie spot-
kania klinicznego i relacji z dostawcą opieki (Jones, Pegram, Fordham-Clarke, 
2009). Innymi słowy, SP oceniają postępy uczenia się na podstawie tego, co czuł 
w czasie interakcji, np. czy czuł się wysłuchany. Dlatego pogląd SP powinien 
zostać uwzględniony w ocenie, ale rozpatrywany inaczej, niż wskazuje tradycyjne 
myślenie o psychometrycznym znaczeniu ocen, być może jako dodatkowy czyn-
nik do rozważenia, mierzący inny aspekt wykonania zadania.

Istnieje kilka powodów, dla których OSCE można traktować jako postępo-
wanie korzystne w edukacji pielęgniarskiej. Po pierwsze, może zminimalizować 
zmienność pacjenta będącego podmiotem opieki. Po drugie, sprawdza umiejęt-
ności, które nie są łatwe do przetestowania metodami typu „papier-ołówek”. Po 
trzecie, weryfikuje umiejętności i rozumowanie kliniczne w warunkach, w któ-
rych nie ma ryzyka dla pacjenta. Po czwarte, OSCE sprzyja ocenie aspektów 
zarówno teorii, jak i praktyki. Na egzaminie typu „papier-ołówek” sprawdza się 
to, co student „wie” i czy „wie, jak”, ale nie można przetestować umiejętności 
na poziomie „pokazuje, jak” i „robi”. Po piąte, OSCE może pomóc studentom 
stać się praktykami wrażliwymi kulturowo i refleksyjnymi. Po szóste, dzięki 
OSCE można oceniać umiejętności komunikacyjne, aby pogłębiać zrozumienie 
i szacunek do pacjenta różnych kultur, religii, grup etnicznych, niepełnospraw-
ności i wartości. Studenci powinni być przygotowani do wielu sytuacji, ale często 
trudno doświadczyć wszystkich w warunkach rzeczywistych praktyki klinicznej 
(Parish i in., 2013).

W debacie dotyczącej punktacji zawartej w listach kontrolnych stanowisko 
zajęli m.in. M. Homer i współpracownicy (2020). W ostatnim czasie koncepcja 
listy kontrolnej rozwinęła się od jej dychotomicznego początku, co w zakresie 
punktacji dawało 0–1, do wskazywania „kluczowych cech” i/lub podejścia frag-
mentarycznego, w którym „pozycje” są ważone, co skutkuje zróżnicowaniem 
w ich punktacji. Listy kontrolne zawierające pozycje ważone wpływają na wyniki 
około 30% zdających z pogranicza ocen pozytywnych i negatywnych i zaledwie 
3% wszystkich osób zdających. Stwierdzono również, że miary ogólnej jakości 
oceny są nieco lepsze w systemie punktacji zróżnicowanej (Homer i in., 2020). 
Z kolei K.F. Hurley z zespołem (2015) wykazała, że podstawowa lista kontrolna 
zawierająca 20 pozycji („złoty standard”) i jej zwiększenie do 40 pozycji nie wpły-
wa na dokładność oraz wiarygodność oceniających.
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8.2. Metodyka przygotowania i przeprowadzenia OSCE

Metodyka przygotowania i przeprowadzenia OSCE zostanie przedstawiona 
zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi przez Academic Medical Education in 
Europe (AMEE 2013), która promuje międzynarodową doskonałość w edukacji 
medycznej (na wszystkich poziomach kształcenia: licencjackiego, magisterskiego, 
podyplomowego oraz ustawicznego).

Wytyczne przygotowania i przeprowadzania OSCE według AMEE (2013) 
są następujące:
1. Obiektywny strukturalny egzamin kliniczny jest złożoną metodą oceniania, 

która angażuje zespół nauczycieli, na czele którego stoi lider, a w jego ramach 
działa też grupa obsługująca (wyliczająca) wyniki egzaminu.

2. Egzamin ten ujmuje się w harmonogramie sesji ze względu na liczbę osób 
zaangażowanych oraz obciążenie studenta. Przyjmuje się, że OSCE powinien 
być nie częściej niż raz w roku akademickim.

3. Wybór zakresu umiejętności i częstotliwości, z jaką będą występowały na eg-
zaminie – blueprinting – planu procesu formalnego określania treści każdego 
egzaminu (tabela 1).

Tabela 1. Plan OSCE z pielęgniarstw specjalistycznych w roku akademickim 2020/2021 

Blok tematyczny Umiejętności
proceduralne

Ocean stanu 
zdrowia

Diagnoza, 
planowanie opieki

Całkowita liczba 
pytań

Promocja zdrowia 
i profilaktyka Zadanie 1 Zadanie 2 2

Zaburzenia rozwoju 
dziecka Zadanie 3 1

Zaburzenia funkcji 
układu oddechowego Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 3

.............

..............

Źródło: opracowanie własne.

4. Ważne jest ustalenie liczby stacji, czasu trwania zadania na stacji, globalnego 
czasu trwania egzaminu dla jednej osoby zdającej oraz całościowego obciąże-
nia czasowego nauczyciela egzaminowaniem.

5. Istotne jest zapewnienie wiarygodności egzaminu (wartość α Cronbacha po-
między 0,7 a 0,8) przy ogólnym zaleceniu przygotowania od 14 do 18 stacji, 
z których każda trwa od 5 do 10 minut.
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 6. Trzeba opracować i/lub aktualizować bank stacji zgodnych z nauczanymi 
treściami, które posiadają zdolność do rozróżniania zdających na bardzo do-
brze i słabo przygotowanych do egzaminu.

 7. Określenie ekspertów przedmiotowych do opracowania zadań na stacjach 
wraz z przedstawieniem instrukcji pisemnej i/lub schematu pisania zadania 
bądź krótkiego szkolenia.

 8. Wybór typów stacji (może być: obserwowana, nieobserwowana, wsparta 
technologicznie, np. trenażerem, manekinem wysokiej wierności lub pacjen-
tem symulowanym, wypoczynkowa, lub mogą być stacje połączone).

 9. Wybór/opracowanie szablonu do pisania stacji wraz z kryteriami oceniania, 
który uwzględnia: 
– informacje o stacji: temat, etap edukacji zdającego (rok, kierunek), czas 

trwania stacji;
– informacje dla organizatorów (opcjonalnie): charakterystyka SP (wiek, 

płeć, itd.), potrzebne zasoby i sprzęt, otoczenie zewnętrzne stacji, liczba 
zestawów itd.;

– instrukcję dla zdających: podstawowe informacje o sytuacji, zadanie: wska-
zanie roli do wykonania, interakcje z zespołem terapeutycznym, szczegóło-
wy zakres oczekiwań skierowany do zdającego i/lub wskazanie ograniczeń 
(nieoczekiwanych zachowań), informacje dodatkowe (np. wyniki badań 
laboratoryjnych);

– podstawowe informacje dla egzaminatora: o sytuacji, zadaniu, oczeki-
waniach zdających (takie same informacje jak osoba zdająca), jego roli 
(wyłącznie obserwowanie czy też zadawanie pytań, jeśli tak, to jakich, 
jakie informacje dodatkowe mogą być przekazane zdającemu, a jakie bez-
względnie nie), zasadach i kryteriach oceniania na stacji;

– zakres informacji o pacjencie, który zależy od etapu edukacji zdającego 
i typu oraz celu zadania: dane społeczno-demograficzne, skargi i przeszłość 
chorobowa, aktualne problemy zdrowotne, przyjmowane leki, obawy 
i spostrzeżenia o tym, co zdający powinni powiedzieć, o co zapytać, czego 
nie mówić (w celu normalizacji: konkretne pytania i odpowiedzi).

10. Wytyczne dotyczące oceniania zależą od rodzaju stacji, np. lista kontrolna 
(check-list), ocenianie niestandaryzowane, skala ocen.

11. Ze względu na znaczenie oceniania zaleca się, po opracowaniu jego zasad, 
zorganizowanie warsztatów, w trakcie których (oprócz analizy kryteriów 
oceniania i czasu) należy przygotować pilotażowy egzamin z udziałem póź-
niejszych egzaminatorów.

12. Ostateczna akceptacja metodyki punktacji i zasad obliczania ocen globalnych, 
np. punktacja analityczna (skala listy kontrolnej: binarna tak/nie, 5–7-punk-
towa, punkty krytyczne), punktacja holistyczna bazująca na całościowym 
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postrzeganiu wykonania zadania przy ogólnej, globalnej ocenie, wskazana 
przy ocenie, np. komunikacji empatycznej, postawy etycznej itd.

13. Określenie norm egzaminu: metoda Cohena (Cohen-Schotanus, van der 
Vleuten 2010) odniesienie wyniku indywidualnego do wyników kolegów 
z grupy. Nie jest polecana dla określenia norm kompetencji w zawodach me-
dycznych. Natomiast zalecane są metody W.H. Angoffa (1971) i R.L. Ebela 
(1972) czy grup granicznych lub kontrastowych, gdzie grupy eksperckie wy-
raźnie wskazują progi punktowe dla zdawalności egzaminu.

14. Szkolenie egzaminatorów, podstawowe lub przypominające: wybór egzami-
natorów z doświadczeniem w ocenianej tematyce. Efekty uczenia się, które 
zakłada się osiągnąć na szkoleniu egzaminatorów, to: zrozumienie zakresu 
i zasad OSCE, utrzymanie konsekwentnego zachowania zawodowego pod-
czas egzaminu, zrozumienie wykorzystywania rubryki punktacji w celu 
utrzymania standaryzacji, przekazywanie informacji zwrotnej o wyniku 
egzaminu, jeśli jest tak ustalone, zapewnienie poufności arkuszy ocen, zrozu-
mienie zachowań dotyczących niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowa-
nia (punkt krytyczny) zdającego.

15. Wybór pacjentów standaryzowanych lub symulowanych w zależności od 
typu zadania i możliwości finansowych instytucji organizującej egzamin.

16. Szkolenie standaryzowanych pacjentów, trwające około 15 godzin w zależ-
ności od złożoności roli, doświadczenia i zdolności adaptacyjnych osoby. Po 
zakończeniu szkolenia należy zapewnić pacjentom standaryzowanym możli-
wość sprawdzenia się w roli, zanim zostaną zaproszeni do udziału w egzami-
nie znacznej rangi.

17. Przewidywanie wystąpienia typowych problemów (np.: zmienne odgrywanie 
roli przez SP, wpływające na standaryzację stacji, awaria sprzętu, nieprzewi-
dywalne zachowanie zdającego, usunięcie instrukcji lub sprzętu przez zdają-
cego, usunięcie informacji o stacji i/lub zadania przez egzaminatora).

18. Postępowanie w dniu egzaminu:
– odprawa dla zdających: opis usytuowania stacji i przemieszczania się wśród 

nich, przypomnienie o zasadach i przepisach, procedura epidemiologiczna 
(opcjonalnie), procedury bezpieczeństwa;

– odprawa egzaminatorów: cel egzaminu formatywny/podsumowujący/
dyplomowy, sprawdzenie tożsamości zdających, omówienie rubryki punk-
tacji i sposobu wypełniania arkuszy ocen, zachowanie poufności stacji 
i wyników, niekontaktowanie się ze zdającymi więcej, niż to jest dozwolo-
ne w scenariuszu/zadaniu, równe traktowanie wszystkich zdających, pro-
cedury zgłaszania wątpliwości, zasady wypełniania dokumentacji w czasie 
i po egzaminie, procedury przeciwpożarowe i procedura epidemiologiczna;

– odprawa pacjentów standaryzowanych: znaczenie standaryzacji roli w cza-
sie egzaminu, rola SP w przekazywaniu informacji zwrotnej, przerwy na 

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   97 11.12.2020   12:31:36



98 Część 1. Symulacja medyczna

odpoczynek i napoje, procedura epidemiologiczna i procedury przeciwpo-
żarowe.

19. Opracowanie katalogu: stacji, zadań, check-list, na OSCE wraz z uwagami 
po ich zastosowaniu, co będzie stanowiło wewnętrzną procedurę doskonalącą 
dla OSCE.

20. Wybór miejsca lokalizacji sal egzaminacyjnych, sal dla egzaminatorów, SP, 
studentów (sale „kwarantanny”, aby studenci przed egzaminem nie uzyskali 
informacji o zestawie stacji, który będą zdawać, od studentów, którzy są po 
egzaminie – rozwiązanie użyteczne wtedy, gdy wszyscy zdający wykonują 
takie same zadania), szatnie, pomieszczenia gastronomiczne. 

21. Ustawienie stacji egzaminacyjnych w określonej kolejności (tzw. obwód egza-
minacyjny) i koordynowanie ruchem zdających, czasem, przerwami, stano-
wiskiem wypoczynkowym (nie może być pierwsze ani ostatnie).

22. W ośrodkach egzaminacyjnych niedozwolone jest posiadanie telefonów ko-
mórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość. 

23. Opracowanie wyników egzaminu nie tylko w formie ocen szkolnych, ale 
również analizy rzetelności, ujawnienia słabych i mocnych stron zdających, 
trafności zadań, poprawności kryteriów oceny.

24. Nagrywanie filmu w trakcie egzaminu, aby zapewnić dowód w sprawie jego 
przebiegu na ewentualność odwołania się zdającego lub egzaminatora (Kam-
ran i in., 2013).

8.3. Egzamin w warunkach klinicznych

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi oceny, które mierzą wyniki 
edukacji studentów kierunków medycznych w miejscu świadczenia opieki, jest 
minićwiczenie oceny klinicznej (mini-Clinical Evaluation Exercise – mini-CEX). 
Mini-CEX jest 9-stopniową skalą ocen, podzieloną na 3 poziomy: niezadowala-
jący (1–3), dobry (4–6) i wysoki (7–9). Ekspert, zwykle nauczyciel akademicki, 
obserwuje rzeczywiste wyniki praktykantów w całości (przez 30–45 minut) lub 
fragmentarycznie. Ocenia ich umiejętności: gromadzenia informacji o sytuacji 
zdrowotnej pacjenta, wykonywania badań diagnostycznych, ustalania diagnoz 
pielęgniarskich, planowania, realizowania i oceniania opieki, prowadzenia sto-
sownej dokumentacji oraz udzielania informacji pacjentowi. Często wymagane 
jest, aby różni eksperci oceniali kilka spotkań klinicznych studenta w trakcie 
kształcenia, a nie tylko jedną sytuację obserwowaną przez jedną indywidualną 
osobę oceniającą (Mortaz i in., 2017). Zwykle po zakończeniu obserwacji spot-
kania student – pacjent następuje nieustrukturyzowana rozmowa ze studentem, 
która koncentruje się na omówieniu wyniku oceny stanu zdrowia pacjenta, diag-
nozie i planie zarządzania jego problemami. 
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Zidentyfikowano wiele wad tej formy oceny, np. zwraca się uwagę, że oceny 
przyznawane za długo trwające sytuacje są oparte na nieustrukturyzowanych py-
taniach, a nie na listach kontrolnych lub standardowych arkuszach ocen. Istnieje 
zawsze zmienność między przypadkami na oddzielnych posiedzeniach tego sa-
mego egzaminu. Ponadto pojedynczy przypadek nie pozwala na ocenę wyników 
kandydatów w wielu obszarach, ograniczając pobieranie próbek z „uniwersum 
testowego”. Specyfika merytoryczna długo trwających sytuacji egzaminacyj-
nych sprawia, że uogólnienie umiejętności ocenianych tą techniką jest prawie 
niemożliwe. Pomimo tych wad długo trwające metody oceniania mają wysoką 
„trafność”, ponieważ spotkanie kandydata z pacjentem jest realistyczne i testuje 
zintegrowaną interakcję, która jest bardzo zbliżona do rzeczywistej, występującej 
w codziennej praktyce.

Aby przezwyciężyć wspomniane wyżej wady, opracowano wiele modyfikacji 
długo trwających metod oceny. Głównym celem tych modyfikacji jest obserwa-
cja pracy zdających studentów podczas długo trwającego egzaminowania (np. 
obserwacje przedłużone: Observed Long, według schematów: Leicester Assessment 
Package, Objective Structured Long Case Record – OSLER, Standardized Struc-
tured Long-Case Examination of Clinical Competence oraz Direct Observation 
Clinical Encounter Examination – DOCEE) (Hauer, Holmboe, Kogan, 2011). 
Spośród wszystkich powyższych największą popularność zyskał egzamin obiek-
tywny strukturalny z długim zapisem przypadku (OSLER). Wiarygodność 
i trafność konstrukcyjna OSLER jest lepsza niż egzaminu o długim czasie trwa-
nia, co osiągnięto dzięki wprowadzeniu klarownych kryteriów oceny wyników. 
W trakcie OSLER egzaminowany wykonuje zadania w naturalnych warunkach 
świadczenia opieki, np. na oddziale szpitalnym, gdzie gromadzi informacje o sy-
tuacji zdrowotnej pacjenta różnymi metodami (m.in. zbiera informacje metodą 
wywiadu, obserwuje jego zachowanie, wykonuje pomiary podstawowych para-
metrów życiowych, przeprowadza elementy badania fizykalnego, zapoznaje się 
z dokumentacją pacjenta, formułuje diagnozy, planuje postępowanie opiekuń-
czo-wspierające, diagnostyczne, terapeutyczne i w miarę możliwości je realizu-
je). Całość trwa około 2 godzin. Następnie przedstawia wyniki postępowania 
egzaminatorowi przez około 30 minut. Podczas tej rozmowy student jest oce-
niany za pomocą standaryzowanego arkusza. Sprawdzane są takie umiejętności 
jak: gromadzenie i analizowanie informacji, formułowanie diagnoz, planowanie 
i realizowanie opieki, zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, a także 
postawa empatii i troski. Student jest oceniany w wymienionych powyżej za-
kresach realizacji zadania egzaminacyjnego na podstawie 6-stopniowej skali oraz 
całościowo (Torres, Torres, 2018). W swoich założeniach czasowych oraz pod 
względem miejsca realizacji egzamin OSLER nawiązuje do dotychczas wpisane-
go w standard kształcenia dla zawodu pielęgniarki i położnej egzaminu dyplomo-
wego (kończącego edukację na poziomie licencjackim). 
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W związku z powyżej przedstawioną analizą możliwości rozwijania procesu 
oceniania kompetencji w zawodach medycznych należałoby rozważyć również 
opracowanie struktury oceniania na studiach licencjackich, na kierunku: pie-
lęgniarstwo, np. przez wprowadzenie obiektywnych strukturalnych egzaminów 
klinicznych rocznych czy list kontrolnych na egzaminie dyplomowym. Ponad-
to należałoby zastanowić się nad metodyką weryfikacji trafności i rzetelności 
prowadzonych form oceny osiąganych przez studentów pielęgniarstwa efektów 
uczenia się.
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1. Podstawy pielęgniarstwa

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ
POŚREDNIEJ WIERNOŚCI – PW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS 

SCENARIUSZA
15 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA
Opieka nad pacjentem z deficytem samoopieki i samopielęgnacji, bez możliwości 
samodzielnej zmiany pozycji ciała

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność postępowania z pacjentem unieruchomionym, bez możliwości samodzielnej 
zmiany pozycji

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność gromadzenia wywiadu z pacjentem, jego rodziną, informacji subiektywnych 
i obiektywnych dotyczących głównego objawu chorobowego – unieruchomienia, odleżyny

2. Umiejętność zgromadzenia informacji dotyczących innych objawów towarzyszących, 
tj. przyczyn unieruchomienia, objawów towarzyszących: zaczerwienienia, ucisk, rany

3. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji i formułowania diagnoz 
pielęgniarskich

4. Umiejętność planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej ze zwróceniem uwagi na: 
zakres gromadzonych informacji od pacjenta i/lub jego rodziny, instruktaż wykonywania 
toalety ciała chorego, zmiany pozycji ciała, wykonywania opatrunków na ranie 
odleżynowej, stosowanie udogodnień, pomiar podstawowych parametrów życiowych, 
edukację rodziny pacjenta, wspieranie i motywowanie, ocenę stopnia występujących odleżyn 
według skali Torrance’a

5. Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych u pacjenta
6. Umiejętność oceniania skuteczności postępowania pielęgniarskiego, formułowania oceny 

i modyfikacji postępowania wobec pacjenta
Metoda Symulacja pielęgniarska pośredniej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom dorosłego/symulator
2. Termometr do pomiaru 

temperatury ciała na czole 
na podczerwień

3. Stetoskop
4. Miska nerkowata
5. Stelaż
6. Taca

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe 
niejałowe

2. Czyste druki dokumentacji 
medycznej – karta  
obserwacyjna

3. Karta Opieki Pielęgniarskiej
4. Płyn do dezynfekcji skóry
5. Środek myjący do skóry
6. Ręcznik papierowy, myjki
7. Sudocrem
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Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

 7. Rynienka do mycia głowy
 8. Dzbanki z wodą
 9. Zestaw bielizny pościelowej
10. Zestaw bielizny osobistej

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

 8. Olejek pielęgnacyjny – Seni 
Care

 9. Żel do mycia – Seni Care
10. Lotion myjąco-natłuszczający – 

Seni Care, Aloe vera
11. Żel kojąco-nawilżający
12. Grzebień
13. Płyn do higieny intymnej
14. Worek na wyczesane włosy
15. Gaziki

Pozostałe 
wyposażenie

Skala do oceny odleżyn Ubrania  
i charakteryzacja

Piżama (koszula i spodnie), 
pieluchomajtki

Informacja
ogólna dla 
technika

Stymulator/fantom leży w łóżku w pozycji płaskiej na plecach, ubrany, przykryty. 

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18/min 86/min 130/70 mm Hg 90 – 36,2 – – –
Cechy – – – – – – – – –
Inne masa ciała: około 70 kg

Parametry
końcowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18/min 86/min 130/70 mm Hg 95 – 36,2 – – –
Cechy – – – – – – – – –
Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem zajęć symulacyjnych.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informacja: 

„za trzy minuty rozpoczynamy zajęcia, proszę zająć miejsca” itp.
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REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Zaprezentowanie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie – wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
z pacjentem unieruchomionym, bez możliwości 
samodzielnej zmiany pozycji ciała.
1. Umiejętność gromadzenia wywiadu z rodziną 

chorego – informacji subiektywnych i obiektywnych 
dotyczących unieruchomienia, deficytu samoopieki 
i samopielęgnacji

2. Umiejętność zgromadzenia informacji dotyczących 
innych objawów towarzyszących, tj. przyczyn 
unieruchomienia, objawów towarzyszących: 
niesprawności, apatii, senności, zniechęcenia

3. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgroma-
dzonych informacji i formułowania diagnoz 
pielęgniarskich

4. Umiejętność planowania i realizowania opieki 
pielęgniarskiej ze zwróceniem uwagi na: zakres 
gromadzonych informacji od rodziny, instruktaż 
wykonania toalety ciała, edukację rodziny,  
wspieranie i uspokajanie, ocenę stopnia rozwoju 
odleżyny

5. Monitorowanie podstawowych parametrów 
życiowych u pacjenta

6. Umiejętność wykonania toalety ciała chorego, 
zmiany pozycji ciała pacjenta

7. Umiejętność oceniania skuteczności postępowania 
pielęgniarskiego, formułowania oceny i modyfikacji 
postępowania wobec pacjenta

Umiejętność prawidłowego zebrania wywiadu 
medycznego z pacjentem i/lub jego rodziną to ważny 
element oceny stanu zdrowia pacjenta.
Opieka nad pacjentem z deficytem samoopieki 
i samopielęgnacji polega na umiejętności wykonania 
odpowiednich czynności, zgodnie z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa pacjenta i opiekuna. Podczas 
zajęć nauczycie się także, jak zastosować skalę do 
oceny poziomu/stopnia ryzyka powstawania odleżyn. 
Interpretacja i dokumentowanie wykonywanych czyn-
ności są ważne i pozwalają prawidłowo sformułować 
diagnozy pielęgniarskie.

Kim jest pacjent długotrwale unieruchomiony?
Czym się różni od pacjenta wydolnego samoobsługowo?
Jak myślicie, co może oznaczać deficyt samoopieki, 
samopielęgnacji? 
Czy widzieliście kiedyś chorego leżącego bez  
możliwości samodzielnego poruszania się?
Jak wygląda pacjent, który nie jest w stanie wykonać 
podstawowych zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych?
Czy jest coś, na co powinno się zwracać uwagę 
u takiego chorego? 
Czy i na które parametry powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę?
Jakie jeszcze pomiary powinniśmy wykonać?
Dlaczego zmiana pozycji ciała jest ważna?
Na jakie powikłania może być narażony pacjent 
długotrwale unieruchomiony?
Jakie są objawy braku zmian pozycji ciała u chorego 
długotrwale leżącego?
Jak wygląda skóra u pacjenta leżącego?
Dlaczego brak należytej toalety i jedna pozycja 
ciała jest niebezpieczna dla pacjenta długotrwale 
unieruchomionego?
Jaką skalę do stopnia rozwoju odleżyn znacie?
A może znane są wam narzędzia do oceny stopnia 
odleżyn? Jeśli tak, proszę wymieńcie je. 
Czy znacie narzędzia do oceny sprawności u pacjentów 
leżących? Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na oddziale 
zakładu opiekuńczo-leczniczego. Mamy objąć opieką 
pacjenta leżącego, niesamodzielnego, wymagającego 
wykonywania wszystkich czynności pielęgnacyjno-
-higienicznych. Pacjent w oddziale przebywa od 
miesiąca. Jest apatyczny, senny, nie jest w stanie 
samodzielnie zmienić pozycji ciała ani wykonać 
toalety swojego ciała.
Kto chciałby zostać liderem grupy?
Proszę lidera o przydzielenie pozostałych ról.

Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca ich uwagę na fantom, sprzęt 
do zmiany pozycji ciała, udogodnienia, ale także na dokumentację medyczną, m.in. na 
skalę Barthel i parametry życiowe pacjenta, które należy ocenić i udokumentować.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
K.K., lat 78, przyjęty do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z powodu deficytu 
samoobsługi i samopielęgnacji, bez możliwości samodzielnej zmiany pozycji, rodzina 
niewydolna opiekuńczo.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent apatyczny, niechętny do przebywania w oddziale szpitalnym, niechętny do 
wykonywanych czynności pielęgnacyjno-higienicznych.
Oddechy – 18/min
Tętno – 86/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 130/70 mm Hg
Saturacja – 90%
Temp. ciała – 36,2°C
Skala Barthel – 5
Skala Torrance’a – IV stopień

Wywiad

Odpowiedzi dla technika:
 1. Czas wystąpienia unieruchomienia – kilka miesięcy
 2. Liczba oddanych stolców – 1x na 7–10 dni
 3. Konsystencja stolców – raczej zaparcia
 4. Dieta pacjenta – lekkostrawna
 5. Przyjęte płyny – doustne, problemy z przyjmowaniem płynów, pacjent nie chce 

pić
 6. Diureza – mocz oddawany do pieluchomajtek
 7. Objawy towarzyszące – brak
 8. Masa ciała – ok. 70 kg
 9. Choroby współistniejące – nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II
10. Przyjmowanie leków na stałe – tak

Przebieg 
scenariusza
Opieka nad pacjentem 
z deficytem samoopieki 
i samopielęgnacji

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider
1. Przedstawienie się pacjentowi i uzyskanie zgody na przeprowadzenie czynności 

pielęgnacyjno-higienicznych
2. Zebranie wywiadu – opis głównego objawu: deficyt samoopieki i samopielegnacji 

według schematu OLD CART (początek, lokalizacja pomiaru, czas trwania, 
charakter, czynniki nasilające, czynniki łagodzące, stosowane leczenie) 
Pytania o objawy dodatkowe:
• Od kiedy początek braku samoopieki 
• Konsystencja stolców 
• Sposób karmienia 
• Przyjęte płyny – Jakie? Ile? 
• Przyjęte pokarmy – Jakie? Ile? 
• Diureza 
• Objawy towarzyszące: 

– gorączka 
– ból brzucha 
– zmiany stanu świadomości 
– wymioty 
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• Opis objawów dodatkowych według OLD CART 
• Choroby współistniejące 
• Przebyte zakażenia 
• Przyjmowanie leków na stałe 

3. Wsparcie emocjonalne 
4. Edukacja rodziny w zakresie podejmowania  

prób sprawowania opieki nad pacjentem z deficytem 
samoopieki i samopielęgnacji

5. Polecenie studentowi przygotowania zestawu do   
wykonania toalety ciała i mycia włosów na głowie,  
udogodnień oraz sprzętu do zmiany pozycji ciała

 

Pielęgniarka druga
1. Dezynfekcja rąk 
2. Monitorowanie stanu pacjenta: 

– pomiar liczby oddechów 
– pomiar tętna 
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
– pomiar saturacji 
– pomiar temperatury ciała 

3. Założenie rękawiczek, przygotowanie i wykonanie   
toalety ciała chorego zgodnie z procedurą (mycie głowy, 
toaleta krocza, golenie chorego), zwrócenie uwagi na 
miejsca szczególnie narażone na wystąpienie odleżyn, 
zabezpieczenie tych miejsc środkiem zabezpieczającym 
przed rozwojem odleżyn.

Pielęgniarka trzecia
1. Dezynfekcja rąk 
2. Założenie rękawiczek 
3. Zastosowanie udogodnień zgodnie z procedurą 
4. Ustalenie liczby punktów w skali Barthel i Torrance’a 

Student
1. Dokumentowanie wyników 
2. Na polecenie pielęgniarki – higieniczne mycie rąk 
3. Na polecenie pielęgniarki zastosowanie Sudocremu/  

oliwki na okolicę pośladkową
4. Na polecenie pielęgniarki zastosowanie udogodnień 

Obserwator pierwszy
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń

Diagnozy pielęgniarskie:
1. Deficyt samoopieki i samopielęgnacji u pacjenta trwale unieruchomionego, bez możliwości samo-

dzielnej zmiany pozycji
2. Ryzyko wystąpienia odleżyn
3. Deficyt wiedzy rodziny na temat właściwej pielęgnacji pacjenta leżącego
4. Ryzyko wystąpienia odwodnienia z powodu przyjmowania niedostatecznej ilości płynów  doustnych

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   109 11.12.2020   12:31:36



110 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

5. Ryzyko wystąpienia infekcji układu moczowego oraz podrażnień pośladków i pachwin przy bra-
ku częstej zmiany pieluchomajtek

Cele podejmowanych działań:
1. Osiągnięcie i utrzymanie prawidłowego stanu czystości skóry pacjenta
2. Brak podrażnień skóry okolicy odbytu, pośladków, pachwin i miejsc narażonych na występowa-

nie odleżyn
3. Rodzina wyedukowana na temat pielęgnacji pacjenta leżącego w domu
4. Brak odleżyn i zaczerwień skóry pacjenta, zadowolenie pacjenta z prawidłowo wykonanych czyn-

ności pielęgnacyjno-higienicznych

Metody osiągania celów postępowania:
1. Wykonanie toalety ciała chorego z myciem włosów
2. Zastosowanie udogodnień przeciwodleżynowych
3. Stosowanie nawadniania doustnego – małe objętości, np. 50–100 ml co godzinę
4. Obserwacja pacjenta pod kątem występowania odleżyn
5. Edukowanie rodziny pacjenta na temat właściwej pielęgnacji pacjenta
6. Obserwacja okolic odbytu, podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu podrażnień, zaczerwie-

nień, odleżyn

Kryteria pozytywnej oceny wyników postępowania:
1. Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu skóry pacjenta
2. Zastosowanie udogodnień
3. Skóra pacjenta wolna od podrażnień, odleżyn

Załącznik do scenariusza
KRYTERIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI:
1. Przygotowanie zestawu do wykonania toalety ciała chorego
2. Przygotowanie zestawu pacjenta do mycia głowy
3. Przygotowanie zestawu do wykonania toalety intymnych części ciała
4. Zastosowanie np. Sudocremu/oliwki na miejsca szczególnie narażone na ucisk i mające kontakt 

z moczem, stolcem
5. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej
6. Zastosowanie udogodnień
7. Wykonanie pomiaru podstawowych parametrów życiowych pacjenta
8. Monitorowanie stanu pacjenta podczas wykonywania czynności
9. Zapobieganie powikłaniom wynikającym z zaburzeń czynności fizjologicznych
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DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczyliście się sprawowania 
opieki nad pacjentem unieruchomionym bez 
możliwości samodzielnej zmiany pozycji ciała.

Faza opisu 
Przywołanie tego, co się wydarzyło podczas symulacji, 
i opisanie działań przez uczestników. Począwszy od 
lidera, każdy student dokładnie opowiada o tym, co 
się po kolei wydarzyło, za co był odpowiedzialny i co 
wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich 
systematyczna ocena. W tej fazie uczestnicy analizują 
doznane uczucia; jest to emocjonalna i empatyczna 
treść dyskusji. Każdy student wybiera jeden lub dwa 
elementy, które zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii 
studentów. Faza analizy pozwala odkryć przyczyny 
sukcesów lub porażek w scenariuszu, zrozumieć 
powody działania. 
• Co czuliście, widząc pacjenta leżącego, niemogącego 

samodzielnie się poruszać?
• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy 

opiekowaliście się pacjentem?
• W jakim celu zbieraliście wywiad od pacjenta i/lub 

jego rodziny?
• Dlaczego oglądaliście skórę pacjenta?
• Jakie działania podjęliście względem pacjenta 

i dlaczego?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Dlaczego wykonaliście toaletę u pacjenta?
• Dlaczego zastosowaliście u pacjenta środki 

zabezpieczające skórę?
• Dlaczego zastosowaliście u pacjenta udogodnienia?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

pielęgnacji pacjenta?
• Jakie działania zostały podjęte wobec rodziny 

pacjenta i dlaczego?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi, 
wziętymi z życia zdarzeniami, ocenę potrzeb, 
możliwości i sposobu wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w codziennej praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
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112 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

• Co waszym zdaniem jest ważne w procesie 
pielęgnowania pacjenta z deficytem samoopieki 
i samopielegnacji?

• Na co musimy zwracać uwagę, opiekując się takim 
pacjentem?

• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 
w czasie symulacji?

• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w trakcie scenariusza. Gdzie możemy zastosować 
nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na drugiego człowieka. Wasze 
decyzje były przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył nauki opieki nad pacjentem 
z deficytem samoopieki i samopielegnacji, bez 
możliwości samodzielnej zmiany pozycji ciała.

Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych 
zajęć (wymieniamy temat kolejnych zajęć – scenariusza).

LITERATURA

Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.) (2017): Podstawy pielęgniarstwa,  
t. 2: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej (Higiena 
osobista pacjenta, s. 301–357, Pozycje ułożeniowe, s. 226–232, Aktywność 
i przemieszczanie pacjenta, s. 155–174, Odleżyny, s. 1015–1050), Wydawnictwo  
Lekarskie PZWL, Warszawa.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu medycznego
– parametrów życiowych osoby dorosłej
– skali oceny rozwoju odleżyn
– typów dokumentacji medycznej
– zasad obowiązujących przy wykonaniu toalety ciała, zmiany pozycji ułożeniowych, 

stosowaniu udogodnień

umiejętności:
– wykonania pomiaru podstawowych funkcji życiowych u pacjenta dorosłego leżącego
– stosowania narzędzi do oceny stopnia powstawania odleżyn
– interpretowania wartości parametrów życiowych
– wykonania czynności pielęgnacyjno-higienicznych według procedur
– stosowania schematu wypełniania dokumentacji medycznej

Autor: Katarzyna Studnicka
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2. Badania fizykalne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ
POŚREDNIEJ WIERNOŚCI – PW

CZAS
ZAJĘĆ

135 min
CZAS 

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

10 osób

NAZWA Badanie fizykalne jamy brzusznej u osoby dorosłej

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność wykonania algorytmu badania fizykalnego jamy brzusznej u osoby dorosłej

Cele 
szczegółowe

1. Zastosowanie zasad badania jamy brzusznej i przestrzegania tajemnicy zawodowej
2. Użycie prawidłowego schematu oglądania jamy brzusznej
3. Zastosowanie prawidłowego schematu osłuchiwania jamy brzusznej
4. Użycie prawidłowego schematu opukiwania jamy brzusznej
5. Zastosowanie prawidłowego schematu palpacji jamy brzusznej oraz badanie objawów 

swoistych
6. Interpretacja i dokumentowanie wyników badania fizykalnego serca

Metoda Symulacja medyczna pośredniej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Pacjent standaryzowany 
(wykorzystywany do 
oglądania, osłuchiwania, 
opukiwania i obmacywania 
brzucha)

2. Stetoskop
3. Marker do skóry Caviden 

wraz z podziałką

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

Dokumentacja oceny sytuacji 
zdrowotnej pacjenta

Pozostałe 
wyposażenie

1. Środek do dezynfekcji 
sprzętu, np. Hospisept

2. Chusteczki
3. Środek do dezynfekcji 

powierzchni

Ubrania  
i charakteryzacja

Pacjent w szpitalu: ubranie piżama
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114 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

Informacja
ogólna dla 
technika

Pacjent pozostaje w łóżku w pozycji leżącej na plecach, płasko, mała poduszeczka pod 
głową, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych, kończyny górne wyprostowane, 
ułożone wzdłuż ciała, ubrany w piżamę, przykryty do pasa kołdrą, prześcieradło 
rozesłane równo na materacu łóżka, narożniki kopertowe wykonane prawidłowo.

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2

Temp. 
°C

Sinica 
% Oczy Obrzęki Tętno

Liczba – – – – – – – – – –

Cechy – – – – – – – – – –

Inne Inne ustawienia, jeśli dotyczą: brak

Czynności
początkowe

Należy wpisać, co trzeba wykonać przed rozpoczęciem zajęć, scenariusza, np.:
Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informacja: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Poinformowanie, gdzie będzie przeprowadzany scenariusz (sala pacjenta)
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego: Pacjent J.N. .............................................
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera (jeżeli jest potrzebny)
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się badaniem 
fizykalnym jamy brzusznej u pacjenta dorosłego. 
Celem zajęć jest: 
1. Zastosowanie zasad badania jamy brzusznej 

i przestrzegania tajemnicy zawodowej
2. Użycie prawidłowego schematu oglądania jamy 

brzusznej
3. Zastosowanie prawidłowego schematu osłuchiwania 

jamy brzusznej
4. Użycie prawidłowego schematu opukiwania jamy 

brzusznej
5. Zastosowanie prawidłowego schematu palpacji jamy 

brzusznej oraz badanie objawów swoistych

Zgadzacie się ze mną, że badanie jamy brzusznej 
najczęściej kojarzy się z bólem w obrębie jamy 
brzusznej. Dla państwa badanie jamy brzusznej to 
zapewne jeszcze inne sytuacje zdrowotne pacjentów. 
Powiedz, w jakich sytuacjach powinno się zbadać 
brzuch? 
Zatem powiedz, jakimi liniami topograficznymi jest 
podzielony brzuch – przednia ściana, dla potrzeb 
badania fizykalnego?
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1152. Badania fizykalne

6. Interpretacja i dokumentowanie wyników badania 
fizykalnego.

Dlaczego jest to ważne? 
Otóż umiejętność badania fizykalnego jamy 
brzusznej u osoby dorosłej będzie niezbędna w czasie 
zajęć w szpitalu, przychodniach i poradniach 
medycyny pracy, czy też w trakcie wizyt domowych 
u pacjentów (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne). 
Prawidłowe badanie jamy brzusznej i trafna 
interpretacja wyników badania są gwarancją 
wykrycia nieprawidłowości, co skutkuje dalszym 
poprawnym postępowaniem, np. przedłużaniem leków 
na receptę lub skierowaniem na dalszą diagnostykę 
lub do lekarza specjalisty (m.in. gastrologa). 
Badanie fizykalne jamy brzusznej i interpretacja 
jego wyników są uznawane za pożądany sposób 
postępowania z pacjentem, u którego podejrzewa się 
dolegliwości w obrębie tego układu (badanie fizykalne, 
pielęgniarstwo internistyczne, w tym gastrologia).

Jakie narządy znajdują się w jamie brzusznej 
w poszczególnych kwadrantach?
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116 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

Badanie brzucha to nie tylko badanie przedniej jego 
ściany. Oceniamy też jeden narząd, badając tylną 
ścianę. 
Powiedz, jaki narząd zaliczamy do jamy brzusznej 
i badamy go również od strony pleców oraz gdzie jest 
on usytuowany? (nerki, kąt kręgosłupowo-żebrowy)
Omów zasady badania jamy brzusznej:
• oświetlenie: naturalne, sztuczne, lampa bezcieniowa
• pełna ekspozycja brzucha
• pacjent zrelaksowany
• pacjent ma opróżniony pęcherz moczowy  

(ok. 30 minut przed badaniem)
• pacjent leży w pozycji grzbietowej z poduszką pod 

głową (czasami można podłożyć wałek pod kolana, 
w celu zmniejszenia napięcia mięśni brzucha)

• kończyny górne pacjenta są ułożone wzdłuż ciała
• warto zmniejszyć napięcie pacjenta przez podjęcie 

rozmowy na inny temat niż sytuacja zdrowotna, 
w której się obecnie on znajduje

• na końcu trzeba badać okolicę, w której pacjent 
odczuwa ból

• badanie palpacyjne jamy brzusznej wykonuje się 
w takiej pozycji (siedzącej lub stojącej), aby biodra 
osoby badającej znajdowały się na wysokości ciała 
pacjenta

• najdogodniejszą pozycją badającego jest miejsce 
z prawej strony pacjenta

• podczas przeprowadzania badania należy 
obserwować twarz pacjenta (wyraz twarzy przy 
niektórych ostrych schorzeniach jamy brzusznej jest 
bardzo charakterystyczny)
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1172. Badania fizykalne

Czy zgadzacie się ze mną, że badanie fizykalne 
jamy brzusznej obejmuje wszystkie cztery techniki 
w następującej kolejności: oglądanie, osłuchiwanie, 
opukiwanie i palpacja? TAK

Przypomnij, na co zwracamy uwagę, badając jamę 
brzuszną przy zastosowaniu oglądania.
1. Oglądanie:

• kształt (zapadnięty, płaski, sterczący, wystający) 
• symetryczność
• tętnienia tętnicy głównej
• pępek (kształt, uwypuklenia, stany zapalne)
• uwypuklenie ogólne, miejscowe
• ruchy robaczkowe
• uczestnictwo w oddychaniu
• skóra – blizny, rozstępy (pękanie włókien 

sprężystych skóry)
Rozstępy skórne przemawiają za świeżymi 
zmianami w objętości brzucha, wywołanymi 
ciążą, wodobrzuszem lub wyniszczeniem. Rozstępy 
purpurowe są typowe dla zespołu Cushinga.
Blizny świadczą z reguły o przebytej operacji:
• przepukliny – pępkowa, linii białej, udowa, blizny 

pooperacyjnej, pachwinowa
• brzuch chorego z marskością wątroby i poszerzoną 

siatką żylną tworzącą caput medusae
• „duży brzuch”  

Rozciągnięcie powłok brzusznych wskazuje na 
obecność tkanki tłuszczowej, płynu (wodobrzusze, 
duża torbiel jajnika, pęcherz moczowy), płodu, 
gazów w przewodzie pokarmowym (zaparcie lub 
niedrożność) bądź mas kałowych.

Uwypuklenie pępka obserwuje się w wodobrzuszu 
(pofałdowanie poprzeczne) i w ciąży (pofałdowanie 
podłużne).
Pogłębienie lordozy lędźwiowej można błędnie 
rozpoznać jako rozciągnięcie powłok brzusznych, dość 
powszechne w zespole jelita drażliwego.
Jakie dźwięki osłuchujemy w jamie brzusznej? Są 
trzy podstawowe. Jest wśród nich jeden, który często 
możemy wysłuchać bez konieczności używania 
stetoskopu, wtedy, gdy jesteśmy głodni. Czy możecie mi 
powiedzieć, jakie to dźwięki?
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118 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

2. Osłuchiwanie:
Ruchy perystaltyczne jelit: 
przelewania, bulgotania, trzaski (norma –  
1–15/min), brak ruchów – zapalenie otrzewnej;
Tętnienia tętnic – główna, nerkowa, biodrowa, 
udowa (wykorzystujemy lejek stetoskopu)

Miejsca osłuchiwania tętnic:

Tarcie wątroby: słyszalne przy zmianach kształtu 
wątroby i zmianach zwłóknieniowo-zrostowych 
otrzewnej trzewnej i otrzewnej ściennej.
Jak interpretujemy wyniki osłuchiwania jamy 
brzusznej?
W rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego 
osłuchiwanie ma ograniczoną wartość. U osób 
szczupłych może być słyszalny w nadbrzuszu szmer 
pochodzący z aorty, który jednak niekoniecznie 
świadczy o chorobie aorty. W przypadku zaparć 
odgłosy jelitowe są zwykle głośniejsze, o wyższym 
natężeniu i częstsze, w odróżnieniu od niedrożności 
jelit, gdzie perystaltyka jest osłabiona, a nawet 
zniesiona.

3. Opukiwanie:
• ogólne: delikatne, przesiewowe, wypuk bębenkowy 
• szczegółowe: wielkość i spoistość narządów
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1192. Badania fizykalne

• opukiwanie wątroby (linia środkowa obojczyka: 
6–12 cm, linia środkowa: 4–8 cm) i zaznaczanie

• opukiwanie żołądka
• opukiwanie śledziony (miejsce 12 żebro  

w przecięciu z linią pachową przednią)  
i zaznaczanie szczegółowe

• opukiwanie wątroby (linia środkowa obojczyka: 
6–12 cm, linia środkowa: 4–8 cm) i zaznaczanie

• opukiwanie żołądka

Przypomnij, na co zwracamy uwagę w palpacji 
brzucha?

4. Palpacja:
1. Ogólna (określenie napięcia powłok brzusznych 

i wielkości oraz spoistości narządów)
2. Umiarkowana (określenie charakteru, 

lokalizacji, konsystencji, kształtu, przesuwalności 
względem podłoża, tkliwości zmiany)

3. Głęboka w kwadrantach (tkliwość, bolesność):
• obmacywanie wątroby zwykłe i hakowe – 

prawidłowa wątroba może być wyczuwalna, 
zwłaszcza u osób szczupłych. Badając wątrobę, 
zwracamy uwagę na wielkość narządu; 
twardość (może wskazywać na marskość 
wątroby); kształt (zdrowa wątroba jest gładka); 
tkliwość (występuje przy zapaleniu wątroby lub 
zastoinowej niewydolności krążenia).

• obmacywanie śledziony zwykłe na boku, 
hakowe – śledziona w fizjologii jest 
niebadalna. Jeżeli nerki są prawidłowych 
rozmiarów, trudno je uchwycić. 

• obmacywanie nerek – powiększenie nerki może 
być spowodowane obecnością torbieli, raka czy 
wodonercza.

Badanie przeprowadzamy u pacjenta w pozycji 
leżącej. W pozycji siedzącej natomiast sprawdzamy, 
czy w okolicy kąta żebrowo-kręgowego nie występuje 
tkliwość, bolesność, która może sugerować infekcję 
nerki.

Jakie objawy szczegółowe w obrębie brzucha mają 
znaczenie kliniczne?

Objawy szczegółowe:
• Objaw Blumberga 

Jest to pojawienie się większej bolesności przy 
szybkim oderwaniu ręki od brzucha aniżeli przy 
ucisku – sugeruje zapalenie otrzewnej.
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• Objaw Rovsinga  
Uciska się brzuch głęboko w lewym dolnym 
kwadrancie, a następnie nagle unosi rękę. Ból 
w przeciwległym prawym dolnym kwadrancie 
brzucha podczas ucisku na lewy dolny kwadrant, 
a także przy nagłym zaprzestaniu ucisku, jest 
dodatnim objawem Rovsinga. Sugeruje ostre 
zapalenie wyrostka robaczkowego.

• Objaw Chełmońskiego 
Służy on do badania bolesności wątroby. Lewą 
dłoń umieszcza się płasko nad dolną częścią klatki 
piersiowej od przodu ponad wątrobą, a następnie 
dłoń tę uderza się drugą ręką. To samo dla 
porównania wykonuje się po stronie lewej. Chory 
wskazuje, po której stronie odczuł większą bolesność. 

• Objaw Goldflama 
Lewą dłoń przykłada się w najwyższym punkcie 
kąta kręgosłupowo-żebrowego po stronie lewej, 
a później po stronie prawej. W grzbiet przyłożonej 
dłoni uderza się zwiniętą w pięść prawą ręką. 
Wyraźna bolesność w tym teście sugeruje ostre 
zapalenie nerek.

• Objaw Murphy’ego 
Przy ucisku kciukiem pod prawy łuk żebrowy, 
w czasie głębokiego oddychania, często powstaje 
silny ból i z tego powodu przerwanie oddechów. Jest 
to dodatni test dla rozpoznania ostrego zapalenia 
pęcherzyka żółciowego.

Znacie badanie tętna i ocenę dużych naczyń w obrębie 
klatki piersiowej. Powiedzcie, jakie duże naczynie jest 
badalne w obrębie jamy brzusznej? 

Palpacja aorty brzusznej:
Bada się głównie pod kątem obecności ewentualnego 
tętniaka aorty brzusznej. Badanie wykonujemy, 
kładąc płasko obie dłonie bocznie od aorty i za 
pomocą czubków palców lokalizujemy aortę w linii 
pośrodkowej ciała, kilka centymetrów poniżej 
wyrostka mieczykowatego. W razie obecności tętniaka 
aorty brzusznej wyczuwa się tętnienie i rozszerzanie 
na boki (końce palców będą rozpychane). Jeśli aorta 
brzuszna jest prawidłowa, wyczuwa się tylko tętnienie 
(końce palców będą wypychane do góry, ale nie na 
boki).
Czy zgadzacie się ze mną, że jeżeli jest jama ciała, 
np. brzuszna, to może się tam gromadzić płyn? 
Powiedzcie, jak można ocenić obecność płynu 
w obrębie jamy brzusznej?
Opukiwanie jamy brzusznej w pozycji na plecach i na 
boku według rysunku:
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1212. Badania fizykalne

Objaw chełbotania:
W płynie obecnym w jamie brzusznej wzbudza się 
falowanie, gdy uderzamy krótko i sprężyście w boczną 
stronę brzucha opuszkami dwóch lub trzech palców. 
Badający wyczuwa falowanie, przykładając rozwartą 
dłoń po stronie przeciwnej. Następnie poleca choremu, 
aby silnie ucisnął zewnętrznym brzegiem swojej dłoni 
brzuch w linii pośrodkowej. Ucisk uniemożliwia 
przepływ fali, badający jej nie czuje.
Czy macie doświadczenie w wypełnianiu 
dokumentacji medycznej? Gdzie opisujemy wyniki 
badania i jakie dalsze postępowanie wynika z opisu? 
Czy będzie to diagnoza pielęgniarska? Zaproponujcie 
przykładowe diagnozy pielęgniarskie, które mogą być 
sformułowane u pacjenta z zaburzeniami funkcji 
przewodu pokarmowego. 
Wyobraźcie sobie, że jesteście na oddziale chorób 
wewnętrznych i zostaliście poproszeni o wykonanie 
badania jamy brzusznej u pacjenta, który został 
przyjęty w dniu dzisiejszym z rozpoznaniem bólu 
brzucha o charakterze przewlekłym, nasilającym się.
Pacjent to J.N., który w czasie przyjęcia miał objawy 
zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego. W historii 
zdrowia pacjenta opisana jest hospitalizacja z powodu 
kamieni kałowych. 

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   121 11.12.2020   12:31:37



122 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

Proponuję, abyś był liderem w grupie, dokonaj 
przydziału zadań dla swoich kolegów.
Jeśli cele nie są możliwe do zrealizowania przy 
zaproponowanym podziale zadań, nauczyciel 
dokonuje korekty. 

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
Scenariusz będzie realizowany w sali szpitalnej oddziału chorób wewnętrznych. 
Proszę zapoznać się z wyposażeniem sali i szczegółowo ze sprzętem.

Studenci

powinni zapoznać się ze sprzętem – dotknąć go, wyjąć z opakowania, a następnie 
zwrócić szczególną uwagę na elementy realizowanego scenariusza: badanie fizykalne 
brzucha z wykorzystaniem oglądania, osłuchiwania, opukiwania i palpacji. 
Powinni ustalić linie topograficzne przedniej i tylnej ściany brzucha.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Pacjent J.N. w czasie przyjęcia zgłaszał dolegliwości bólowe brzucha. Brzuch był 
powiększony, pacjent skarżył się na brak apetytu. Z jego historii zdrowia dowiadujemy 
się o hospitalizacji z powodu kamieni kałowych. Zadanie dla studentów: oceń funkcję 
jamy brzusznej w celu objęcia pacjenta opieką pielęgniarską.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent zgłasza ciągłe uczucie rozpierania w obrębie jamy brzusznej i ból narastający 
od kilku dni. Twarz pacjenta jest blada, pokryta potem, cierpiąca. Brzuch jest 
powiększony, pacjent nie je żadnych posiłków, pije niewielkie ilości płynów. 

Wywiad Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności badania fizykalnego, więc bez wywiadu.

Przebieg scenariusza

Opis przebiegu scenariusza/struktura wykonywanych czynności: 
 1. Podejście do pacjenta i przedstawienie się
 2. Sprawdzenie tożsamości pacjenta według procedury
 3. Zapytanie pacjenta o zgodę na wykonanie badania układu oddechowego  

i zapewnienie warunków intymności
 4. Poinformowanie pacjenta o przestrzeganiu prawa do zachowania w tajemnicy 

informacji uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem 
zawodu, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa

 5. Oglądanie – brzuch: kształt, symetryczność, zabarwienie skóry, pępek, blizny, 
rozstępy, naczynia krwionośne brzucha, tętnienia: start ... koniec ...

 6. Osłuchiwanie: ruchy perystaltyczne jelit, tętnienia, tarcie wątroby: start ...  
koniec ...

 7. Opukiwanie – ogólne, szczegółowe: wątroba, żołądek, śledziona: start ... koniec ...
 8. Palpacja – ogólna, powierzchowna, umiarkowana i głęboka, szczegółowa: 

wątroba, śledziona, nerki, objawy szczegółowe: Chełmońskiego, Murphy’ego, 
Blumberga, Rovsinga, Goldflama: start ... koniec ...

 9. Objawy płynu w obrębie jamy brzusznej: objaw chełbotania, opukiwanie
10. Badanie aorty brzusznej
11. Poinformowanie pacjenta o wstępnych wynikach badania
12. Udokumentowanie wyników badania brzucha w dokumentacji stanu zdrowia 

pacjenta
13. Interpretowanie wyników oceny stanu zdrowia pacjenta
14. Sformułowanie diagnozy stanu pacjenta: zaparcia o nieznanej etiologii
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1232. Badania fizykalne

Informacja ogólna Wpisać, co będzie się zmieniało i kiedy

Parame-
try 
począt-
kowe
symula-
tora

Nazwa
R – 

oddech Tętno NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba – – – – – – – – –

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Badanie fizykalne brzucha jest częścią kompleksowego 
badania stanu funkcji i narządów każdego pacjenta. 
Najczęściej jest wykonywane u pacjenta, który zgłasza 
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, 
rutynowo w poradni gastroenterologicznej, 
chirurgicznej czy w odpowiadających im oddziałach 
szpitalnych. Badanie fizykalne jest badaniem 
o charakterze przesiewowym. Jeśli będą objawy 
wskazujące na nieprawidłowości, przed postawieniem 
rozpoznania powinna być pogłębiona diagnostyka, 
tj. wykonane USG jamy brzusznej. Jak wynika 
z analiz, co czwarte badanie USG jest nieprecyzyjne 
lub błędnie interpretowane. 
Na podstawie rozszerzonego badania pacjenta 
formułowane jest rozpoznanie jego stanu zdrowia 
(diagnoza), które wyznacza dalsze postępowanie 
interwencyjne. Zatem każdy pacjent, nad którym 
sprawujemy opiekę, ten z dolegliwościami bólowymi 
w obrębie brzucha, biegunką, zaparciami, spadkiem 
masy ciała, wzrostem masy ciała, osłabieniem, 
nudnościami, wymiotami, brakiem apetytu, powinien 
mieć zbadany brzuch. Pacjenci ci będą się różnili 
zakresem badania, częstością jego powtórzeń, 
ale te kwestie przekraczają dzisiejsze cele zajęć. 
Badanie fizykalne brzucha, wraz z badaniem 
podmiotowym u pacjenta, będzie wykorzystywane 
w ramach pielęgniarstwa internistycznego (poszerzone 
w ramach gastrologii), pielęgniarstwa w intensywnej 
opiece medycznej), pielęgniarstwa geriatrycznego, 
pielęgniarstwa rodzinnego i w ograniczonym zakresie 
każdego innego.

Scenariusz dotyczył wykonania badania fizykalnego 
brzucha u osoby dorosłej oraz interpretacji 
i dokumentowania wyników tego badania.
Pytanie do studentów: Jak się czujecie po 
zrealizowanym scenariuszu? Co zrobiliście dobrze? 
Dlaczego jesteś zadowolona(y)?

Faza opisu
Studenci opisują własnymi słowami przebieg 
zdarzenia, np.: „J.N., lat 65, w dniu dzisiejszym 
przyjęty do oddziału internistycznego z objawami bólu 
brzucha. Pacjent zgłasza ciągłe uczucie rozpierania, 
twarz blada, pokryta potem, cierpiąca. Wykonano 
badanie brzucha, gdyż tutaj były zlokalizowane 
dolegliwości bólowe”.

Powiedz, co robiła(e)ś w ramach obserwowania 
pacjenta. Czy jesteś z tego zadowolona(y)?
Zaobserwowała(e)m brzuch: kształt balonu, 
symetryczny, zabarwienie skóry blade, pępek, lekko 
wypukły, brak blizn, rozstępów i rozszerzonych, 
naczyń krwionośnych brzucha, tętnienia aorty 
brzusznej trzy palce powyżej pępka w linii środkowej 
ciała.

Jak się czujesz po zajęciach? Wykonywała(e)ś 
osłuchiwanie? Jesteś zadowolona(y)? Jakie dźwięki 
wysłuchała(e)ś w brzuchu? 
Ruchy perystaltyczne jelit, burczenia, przelewania 
trzaski, ok. 12 oraz tony serca, tętnienie w tętnicach 
głównej, nerkowych i biodrowych wspólnych 
nieobecne. 

Co zrobiła(e)ś dobrze w czasie opukiwania 
(opukiwanie ogólne, tj. przesiewowe, nasilony wypuk 
bębenkowy i stłumienie wyraźne w kwadrancie 
prawym dolnym)? Opowiedz, na czym to polegało? Jak 
wyglądało opukiwanie szczegółowe: wątroby, żołądka, 
śledziony. Co było najłatwiejsze w stosowaniu tej 
techniki (opukiwanie)?
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124 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

Twoim zadaniem było dokonanie obmacywania 
brzucha. Jesteś zadowolona(y)? Opowiedz, co 
zrobiła(e)ś i jakie były wyniki twojego badania? 
Palpacja – ogólna; powierzchowna – powłoki brzuszne 
napięte, brzuch wzdęty; umiarkowana (w kwadrancie 
prawym dolnym podłużne zgrubienie o średnicy 
ok. 4–5 cm, długości ok. 15 cm, umiarkowanie 
przesuwalne, tkliwe i głęboka – tkliwość kwadrantu 
dolnego prawego szczegółowa: wątroba, śledziona, 
nerki, objawy szczegółowe ujemne, tj.: Chełmońskiego, 
Murphy’ego, Blumberga, Rovsinga, Goldflama.
Objawy płynu w obrębie jamy brzusznej: objaw 
chełbotania, opukiwanie – brak
Badanie aorty brzusznej – bez zmian

Była(e)ś odpowiedzialna(y) za dokumentowanie 
wyników badania. Jesteś zadowolona(y)? Dlaczego?
Udokumentowanie wyników badania brzucha jest 
trudne, gdyż nie wszystkie informacje koleżanki 
i koledzy przekazują precyzyjnie, ale dokumentacja 
jest kompletna.

Jak można zinterpretować wyniki badania i jaka jest 
diagnoza pielęgniarska?
Diagnoza: zaparcia o nieznanej etiologii.

Faza analizy
Każdy z uczestników wybiera jeden lub dwa elementy, 
które zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii 
studentów. Analizujemy szczegółowo następujące 
elementy scenariusza:
Aniu, oceniałaś stan pacjenta, oglądając brzuch. 
Opowiedz, na co zwracałaś uwagę?
Agato, stosowałaś technikę palpacji brzucha.  
Co zwróciło twoją uwagę w tej czynności?
Anito, opukiwałaś brzuch i bardzo dużą wagę 
przywiązywałaś do sposobu opukiwania. Dlaczego 
jest to ważne? Omów miejsca stłumienia i ich 
interpretację. 
Czy zgadzacie się ze mną, że osłuchiwanie dźwięków 
pochodzących z brzucha jest dużo łatwiejsze niż 
osłuchiwanie tonów serca? Jak sądzicie dlaczego? Co 
udało się tobie wysłuchać, jesteś z tego zadowolona(y)?
Kasiu, prowadziłaś dokumentację medyczną pacjenta, 
opowiedz nam o tym.
Franek, ty byłeś dzisiaj pielęgniarzem koordynującym 
opiekę nad panem Janem, świetnie zarządzałeś 
działaniami koleżanek, interpretowałeś wyniki oceny 
stanu zdrowia i formułowałeś wnioski. Powiedz 
o swoich odczuciach.
Podkreślenie, co studenci zrobili dobrze.
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1252. Badania fizykalne

Faza aplikacji
Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w czasie realizacji scenariusza.
Gdzie możecie zastosować poznane umiejętności?
Na kolejnych zajęciach będziemy... według 
scenariusza...

Zastosowanie 
umiejętności

Umiejętności zdobyte podczas dzisiejszego scenariusza będą wykorzystywane w innych 
scenariuszach symulacyjnych, np. opieka nad pacjentem z chorobami przewodu 
pokarmowego – marskość wątroby, wodobrzusze itd.

LITERATURA

Dyk D. (red.) (2020): Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa.

Bickley L.S. (2011): Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. 
tłum. J. Bidiuk i in., Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.

Gaciong Z., Sienkiewicz Z. (red.) (2017): Wywiad i badanie fizykalne dla 
pielęgniarek i położnych, Agencja Reklamowa „Top”, Warszawa – Włocławek.

Umiejętności 
podstawowe

wiedza na temat:
– badania podmiotowego, zasad prowadzenia badania brzucha i interpretacji 

wyników (C.W.31-C.W.32)

umiejętności: 
– oglądania, osłuchiwania, opukiwania i obmacywania brzucha oraz stosowania 

schematu gromadzenia i dokumentowania informacji klinicznej (C.W.49, C.W.51, 
C.W.52.)

kompetencje społeczne:
– skuteczne i z empatią porozumiewanie się z pacjentem
– posiadanie świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
– posiadanie świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się

Autor: Danuta Zarzycka
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3. Promocja zdrowia

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
POŚREDNIEJ WIERNOŚCI – PW

CZAS
ZAJĘĆ

90 min
CZAS 

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

8 osób

NAZWA Edukacja zdrowotna wobec dziecka w wieku szkolnym z otyłością I stopnia

CEL 
GŁÓWNY

Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli masy ciała oraz zwiększenia aktywności fizycznej

Cele
szczegółowe

1. Zwiększenie wiedzy na temat przyczyn otyłości
2. Motywowanie do przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz aktywności fizycznej 

w codziennym życiu
3. Zwiększenie świadomości i umiejętności związanych z planowaniem racjonalnego żywienia 

oraz aktywności fizycznej
4. Wykształcenie umiejętności prawidłowego obliczania należytej masy ciała
5. Nauka prawidłowego wykonania pomiaru masy ciała

Metoda Symulacja medyczna pośredniej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom dziecka lub pacjent 
standaryzowany

2. Waga z wzrostomierzem

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe
2. Chusteczki do dezynfekcji
3. Środek do dezynfekcji powierzchni
4. Jednorazowe podkłady papierowe

Pozostałe 
wyposażenie

Książeczka zdrowia dziecka Ubrania  
i charakteryzacja

Fantom dziecka ubrany, siedzący 
na krześle

Informacja
ogólna dla 
technika

Fantom dziecka w wieku szkolnym (13 lat), waga z wzrostomierzem

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 20 1 110/70 – – 36,2 – – –
Cechy – – – – – – – – –

Inne
wzrost – 158 cm, masa ciała – 70 kg, BMI = 28, otyłość I stopnia – +15,2, prawidłowa 
waga – 14,4–21,2
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Czynności
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza.
3. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc, informuje:  

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBREFINGU 
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza:

Witam wszystkich, Aniu... Karolu... Antoni... Oliwio... Emmo..., jak się dziś czujesz? Tematem dzisiejszych 
zajęć jest edukacja zdrowotna dziecka w wieku szkolnym z otyłością I stopnia. Zajęcia będą składały się 
z prebriefingu, scenariusza oraz debriefingu. Na prebriefing poświęcimy dwadzieścia minut, na scenariusz 
dwadzieścia minut, natomiast na debriefing pięćdziesiąt minut.

2. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 
na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców.
Celem dzisiejszych zajęć jest edukacja dziecka z otyłością I stopnia.
Cele szczegółowe to nauka:
1) prawidłowego rozpoznania przyczyn występowania otyłości u dziecka w wieku szkolnym
2) oceny potencjału zdrowotnego dziecka
3) kształtowania zachowań zdrowotnych u dziecka w wieku szkolnym
4) kontroli stanu zdrowia: obliczania BMI
5) wdrażania programów promocji zdrowia
Rozmowa z uwzględnieniem kwestii zawartych w wiadomościach dla wykładowcy.

3.  Przedstawienie miejsca realizacji scenariusza:
Sytuacja będzie rozgrywała się w warunkach ambulatoryjnych, w gabinecie pielęgniarki nauczania 
i wychowania (szkolnej).

4. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, wyjaśnienie ponowne.
Czy rozumiecie przedstawione informacje, czy może trzeba coś wam wyjaśnić?

5. Zaprezentowanie przypadku klinicznego:
Pracujecie w gabinecie pielęgniarki nauczania i wychowania (szkolnym). Dzisiaj do gabinetu zgłoszą się 
uczniowie klasy szóstej na bilans trzynastolatka. Trzeba będzie wykonać pomiar masy ciała i wzrostu, 
a także ciśnienia tętniczego.

6. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera:
Aniu, widziała(e)m, że bardzo dobrze radziłaś sobie na prebriefingu i posiadasz bardzo dużą wiedzę na 
temat dzisiejszego scenariusza. Dlatego pragnę cię zapytać, czy nie chciałabyś się dziś sprawdzić w roli lidera? 
Karolu, tak zastanawiam się, czy chciałbyś pomóc Kasi w zadaniu i spróbować wcielić się w rolę pierwszej 
pielęgniarki?
Antku, czy również chciałbyś wziąć aktywny udział w scenariuszu i pełnić rolę drugiego pielęgniarza? 
Będziesz pomagał przy czynnościach pielęgniarskich. 
Oliwio i Emmo, dziś poproszę was, abyście pełniły rolę obserwatorów całej grupy, czy odpowiada wam ona?

7. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 
swoją rolę:
Aniu... Karolu.... Emmo... Oliwio... Antoni... czy rozumiesz, na czym będzie polegało dzisiaj twoje zadanie?

8. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem:
Podejdźcie razem ze mną do sali ćwiczeń: tutaj przed wami znajduje się fantom dziecka, na którym 
ćwiczyliście, oraz sprzęt do wykonywania pomiarów parametrów życiowych, który może okazać się pomocny 
wam podczas wykonywania symulacji. Zapoznajcie się z salą oraz sprzętem. Jeśli macie pytania, zadajcie je.
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1293. Promocja zdrowia

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Wyobraźcie sobie taką sytuację: pracujecie w gabinecie 
pielęgniarki nauczania i wychowania (szkolnej). 
Dziś do gabinetu zgłoszą się uczniowie klasy szóstej na 
bilans trzynastolatka. Należy wykonać pomiar masy 
ciała i wzrostu, a także ciśnienia tętniczego.
Przedstawiona sytuacja pozwoli na podjęcie 
działań praktycznych, które przydadzą się wam 
przy konstruowaniu programów zdrowotnych dla 
indywidualnych pacjentów.

Czy spotkała(e)ś się kiedyś z pacjentem otyłym?
Czy wiesz, na co narażony jest taki pacjent? 
Kiedy najlepiej jest wykonać pomiar masy ciała?
Przypominasz sobie, w jaki sposób obliczamy należną 
masę ciała? 
Czy potrafisz powiedzieć, za pomocą jakiego 
urządzenia dokonujemy pomiaru wzrostu?
Czy przypominasz sobie jakieś inne skale?
Pamiętasz, jakie są przedziały należnej masy ciała dla 
dziecka w wieku szkolnym? 
Potrafisz wymienić zasady pomiaru wzrostu masy ciała 
u pacjenta?
Spróbuj powiedzieć, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
otyłości u dzieci w wieku szkolnym.
Spróbuj powiedzieć, jakie działania profilaktyczne 
należy podjąć wobec dzieci w wieku szkolnym, aby 
zapobiec otyłości.
Przypominasz sobie, na co należy zwrócić jeszcze 
uwagę?
Czy mogłabyś/mógłbyś powiedzieć, dlaczego tak 
ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań 
zdrowotnych?
Wymień pro- i antyzdrowotne zachowania wśród 
dzieci w wieku szkolnym.

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca

Podejdźcie razem ze mną do sali ćwiczeń. Tutaj przed wami znajduje się fantom 
dziecka, na którym ćwiczyliście czynności z niskiej wierności, oraz sprzęt do pomiarów 
podstawowych parametrów życiowych, który może okazać się pomocny podczas 
wykonywania symulacji. Zapoznajcie się z salą oraz sprzętem. Jeśli macie pytania, 
zadajcie je.

Studenci powinni zapoznać się ze sprzętem.
SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
Pracujecie w gabinecie pielęgniarki nauczania i wychowania (szkolnej). Dziś do 
gabinetu zgłoszą się uczniowie klasy szóstej na bilans trzynastolatka. Należy wykonać 
pomiar masy ciała i wzrostu, a także ciśnienia tętniczego.

Obecny stan 
kliniczny 

Chłopiec w wieku trzynastu lat zgłasza się do gabinetu pielęgniarki szkolnej w celu 
wykonania pomiaru podstawowych parametrów życiowych przewidzianych w bilansie 
trzynastolatka.

Wywiad – informacja 
dla studentów

Dziecko w pełnym kontakcie.

Wywiad – informacje 
dodatkowe dla 
wykładowcy

Dziecko w pełnym kontakcie, logicznie odpowiada na pytania.
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130 Część 2. Scenariusze pośredniej wierności

Przebieg 
scenariusza

1. Przywitanie się z dzieckiem
2. Wyjaśnienie wykonywanych czynności
3. Rozpoznanie zachowań zdrowotnych 
3. Ocena ryzyka wystąpienia otyłości
4. Wykonanie pomiaru wzrostu za pomocą wzrostomierza
5. Wykonanie pomiaru masy ciała
6. Edukacja pacjenta w zakresie samodzielnej kontroli masy ciała oraz zachęcenie do 

aktywności fizycznej

PARAMETRY SYMULATORA

Informacja ogólna Wartości parametrów życiowych w razie dokonywania pomiarów

Parametry
początkowe
symulatora
Paleta 1

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 20 – 110/70 94 – 36,6 brak – brak

Cechy – – – – – – – – –

Inne
wzrost – 158 cm, masa ciała – 70 kg, BMI = 28, otyłość I stopnia – +15,2, prawidłowa 
waga – 14,4–21,2

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Z sytuacją, którą dziś ćwiczyliśmy, możemy się spotkać 
również na oddziale pediatrycznym oraz każdym 
innym, gdzie trzeba będzie wykonać podstawowe 
pomiary podczas przyjęcia pacjenta.

Faza wstępna – uczestnicy przedstawiają cel 
i korzyści interwencji 
Aniu... Karolu... Emmo... Oliwio... Antoni... jak 
się czujesz? Co czuła(e)ś, gdy zobaczyła(e)ś pacjenta? 
Z czego jesteś zadowolona(y)?

Faza faktów – uczestnicy relacjonują, co się 
wydarzyło
Aniu, za co byłaś odpowiedzialna? Od czego zaczęłaś? 
Co robiłaś później? Jakie czynności podjęłaś później?
Emmo, jaka była twoja rola? Co wykonałaś przy 
pacjencie? Co zleciła ci Ania? W jaki sposób to 
wykonałaś?
Antoni, co zaobserwowałeś? Przypomnij nam, co 
zaobserwowałeś po podejściu do pacjenta.

Faza myśli – wypowiedź o pierwszych myślach na 
temat incydentu
Aniu, co pomyślałaś, widząc pacjenta? Jak myślisz, 
dlaczego w tej chwili zdecydowałaś o wykonywaniu 
właśnie tej czynności?
Antoni, czemu pomyślałeś, że wykonanie czynności 
w tej kolejności będzie najlepsze?

Faza uczuć – wypowiedź o uczuciach doznawanych 
podczas wydarzenia krytycznego
Aniu, co czułaś, gdy wszedł pacjent do gabinetu?
Antoni, co czułeś, gdy Ania powierzyła ci zadanie do 
wykonania?
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1313. Promocja zdrowia

Faza diagnozy – rozpoznanie u uczestników 
objawów fizycznych, poznawczych, emocjonalnych 
i behawioralnych
Aniu, czy zmieniłabyś coś w swoim działaniu?
Emmo, czy ta czynność była wykonana w odpowiedni 
sposób? Czy twoim zdaniem jest coś, co sprawiłoby, że 
wykonywanie tej czynności byłoby efektywniejsze?
Antoni, co ważnego zaobserwowałeś podczas 
wykonywania tej czynności?
Karolu i Oliwio, czy zauważyliście coś, co jest godne 
podkreślenia?

Faza edukacji – dostarczenie informacji na temat 
tego, jak radzić sobie z objawami i wysokim stresem
Aniu, zgodzisz się ze mną, że zdobyta wiedza 
i umiejętności mogą być dla was bardzo przydatne 
w życiu codziennym? Czy taka sytuacja może 
powodować u nas stres?
Antoni, czy uważasz, że podejmowanie takich działań 
będzie trudne, gdy będziecie je wykonywali na żywym 
człowieku? Jak próbowałbyś sobie radzić ze stresem?
Karolu, co chciałbyś jeszcze powtórzyć? Jak uważasz, 
czy wielokrotne powtarzanie tej czynności może 
spowodować, że będziemy wykonywać ją skuteczniej?

Faza aplikacji – podsumowanie informacji, 
przedstawienie możliwości wprowadzenia zmian 
oraz wzmocnienie u studenta poczucia własnej 
wartości 
Jak myślicie, czy często będziecie się spotykali z tą 
sytuacją w swojej pracy zawodowej? Na jakich 
oddziałach najczęściej spotkacie się z taką sytuacją?
Dziś nauczyliście się postępować z dzieckiem, które 
zgłosiło się na badania przesiewowe. Zdobyte 
umiejętności pozwolą sprawniej radzić sobie, gdy 
będziecie pracowali z prawdziwym człowiekiem. 
Jestem z was bardzo dumna. Pomimo że ta 
symulacja była dla was pierwszą, poradziliście sobie 
wspaniale, wykazaliście się dużą samodzielnością 
podczas wykonywania czynności. Jestem również 
bardzo zadowolona z dyskusji, którą podjęliście po 
scenariuszu. Pokazuje ona, że w sposób przemyślany 
podchodzicie do przedstawionego problemu. 

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystywane w trakcie realizacji innych 
scenariuszy (wymieniamy tematy kolejnych zajęć – tematy scenariuszy).
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Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– zasad prawidłowego wykonania pomiaru wzrostu i masy ciała
– zasad prawidłowego wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego
– zasad promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

umiejętności:
– rozpoznania przyczyn występowania otyłości u dziecka w wieku szkolnym
– oceny potencjału zdrowotnego dziecka
– kształtowania zachowań zdrowotnych u dziecka w wieku szkolnym
– samodzielnej kontroli stanu zdrowia: obliczania BMI
– wdrażania programów promocji zdrowia

kompetencje społeczne:
– kierowanie się dobrem pacjenta, poszanowanie godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, okazywanie zrozumienia dla różnic światopoglądowych 
i kulturowych, a także empatii w relacji z pacjentem

– przestrzeganie praw pacjenta i zachowanie w tajemnicy informacji z nim 
związanych

– samodzielne i rzetelne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki, 
najwyższymi wartościami i powinnościami moralnymi 

– ponoszenie odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe
– zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu
– przewidywanie i uwzględnianie czynników wpływających na reakcje własne 

i pacjenta

Autor: Agnieszka Kijowska
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Część 3

Scenariusze wysokiej wierności
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1. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS 

SCENARIUSZA
15–20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Opieka nad niemowlęciem z ostrą biegunką

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność postępowania z niemowlęciem z ostrą biegunką

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność przeprowadzania wywiadu z rodzicem – gromadzenia informacji 
subiektywnych i obiektywnych dotyczących głównego objawu chorobowego (biegunka, 
ryzyko odwodnienia)

2. Umiejętność zgromadzenia informacji dotyczących innych objawów towarzyszących, 
tj. przyczyn biegunki, objawów towarzyszących (gorączka, wymioty, ból brzucha, obniżone 
pragnienie, apatia, senność/płacz)

3. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji i formułowania diagnoz 
pielęgniarskich

4. Umiejętność planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej ze zwróceniem uwagi na: 
zakres gromadzonych informacji od rodziców, prowadzenie nawadniania doustnego, 
edukowanie, wspieranie i uspokajanie rodziców, ocenę stopnia odwodnienia przy użyciu 
skali CDS dla dzieci

5. Umiejętność monitorowania podstawowych parametrów życiowych u niemowlęcia
6. Umiejętność podłączenia kroplowego wlewu dożylnego u niemowlęcia na zlecenia lekarskie
7. Umiejętność oceniania skuteczności postępowania pielęgniarskiego, formułowania oceny 

i modyfikacji postępowania wobec pacjenta
Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom niemowlęcia/
symulator z założonym 
obwodowym wkłuciem 
dożylnym

2. Kardiomonitor do pomiaru 
podstawowych funkcji 
życiowych

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe 
niejałowe

2. Czyste druki dokumentacji 
medycznej (karta obserwacyjna, 
Karta Opieki Pielęgniarskiej)
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136 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

 3. Termometr do pomiaru 
temperatury ciała na czole 
na podczerwień

 4. Waga niemowlęca
 5. Skala CDS dla dzieci
 6. Pulsoksymetr
 7. Stetoskop
 8. Butelka niemowlęca ze 

smoczkiem
 9. Marker do podpisania 

butelki z płynem 
infuzyjnym

10. Nożyczki
11. Miska nerkowata
12. Stelaż
13. Kubeczek i łyżeczka
14. Taca
15. Stół do przewijania 

niemowląt z materacem

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

 3. Karta zleceń lekarskich 
(zlecenie – kroplowy wlew 
dożylny – glukoza 5%  
+ 0,9% NaCl w stosunku  
2 : 1 – 500 ml)

 4. Glukoza 5% + 0,9% NaCl 
w stosunku 2 : 1 – 500 ml 

 5. Dren do kroplowego wlewu 
dożylnego – 2 szt.

 6. Saszetka z preparatem 
nawadniającym, np. Orsalit

 7. Woda przegotowana ciepła 
w kubku jednorazowym

 8. Jałowe gaziki – 6 szt.
 9. Elektrody do monitorowania 

EKG
10. Płyn do dezynfekcji skóry
11. Środek myjący do skóry dla 

niemowląt
12. Ręcznik papierowy
13. Probiotyk LGG
14. Sudocrem dla niemowląt
15. Smectyn dwuoktanościenny
16. Mleko sztuczne dla niemowląt 

początkowe

Pozostałe 
wyposażenie

Książeczka zdrowia dziecka Ubrania  
i charakteryzacja

Śpiochy, kaftanik, pielucha 
jednorazowa

Informacja
ogólna dla 
technika

Stymulator/fantom leży w łóżeczku w pozycji płaskiej na pleckach, ubrany, nieprzykryty, 
na prawej rączce ma założone obwodowe wkłucie dożylne. Dziecko jest niespokojne 
i płaczliwe.
Na krześle siedzi fantom osoby dorosłej – matka dziecka (podłączony głośnik).

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 60/min 180/min 60/50 mm Hg 90 – 37,5 – – –

Cechy – – – – – – –

gałki 
oczne 
lekko 

zapad-
nięte

–

Inne
błony śluzowe podsychające, lekko zapadnięte ciemię
masa ciała: 5100 g

Parametry
końcowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 40/min 135/min 100/60 mm Hg 95 – 37,0 – – –

Cechy – – – – – – – – –
Inne masa ciała: 5100 g
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1371. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
z niemowlęciem z ostrą biegunką. Ważne są 
umiejętności:
• przeprowadzenia wywiadu z rodzicem – zebrania 

informacji subiektywnych i obiektywnych 
dotyczących głównego objawu chorobowego 
(biegunka, ryzyko odwodnienia)

• gromadzenia informacji dotyczących innych 
objawów towarzyszących, tj. przyczyn biegunki, 
gorączki, wymiotów, bólu brzucha, obniżonego 
pragnienia, apatii, senności/płaczu

• wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji 
i formułowania diagnoz pielęgniarskich

• planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej 
ze zwróceniem uwagi na zakres gromadzonych 
informacji od rodziców

• prowadzenia nawadniania doustnego 
• edukowania, wspierania i uspokajania rodziców
• oceny stopnia odwodnienia przy użyciu skali CDS 

dla dzieci
•  monitorowania podstawowych parametrów 

życiowych u niemowlęcia
• podłączenia kroplowego wlewu dożylnego 

u niemowlęcia na zlecenie lekarskie
• oceniania skuteczności postępowania 

pielęgniarskiego, formułowania oceny i modyfikacji 
postępowania wobec pacjenta

Czym jest biegunka ostra? Jaka jest jej definicja? Czym 
się różni od biegunki przewlekłej?
Czy widzieliście kiedyś niemowlę?
Ile miesięcy może mieć niemowlę?
Jak wygląda niemowlę z ostrą biegunką?
Co powinniśmy kontrolować u takiego niemowlęcia? 
Na które parametry powinniśmy zwrócić szczególną 
uwagę?
Jakie jeszcze pomiary powinniśmy wykonać?
Dlaczego pomiar masy ciała będzie ważny?
Na jakie powikłania może być narażone takie dziecko?
Jak zdefiniowalibyście odwodnienie?
Jakie są objawy odwodnienia?
Jak wyglądają błony śluzowe dziecka odwodnionego?
Dlaczego odwodnienie jest groźne dla małego dziecka?
Czy znacie narzędzia do oceny odwodnienia u dzieci?

Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na oddziale dziecięcym, 
mamy objąć opieką nowo przyjęte niemowlę z ostrą 
biegunką.
Niemowlę przebywa na oddziale z rodzicem, jest 
apatyczne, senne, gałki oczne ma zapadnięte, błony 
śluzowe podsychające.
Kto chciałby zostać liderem grupy?
Proszę lidera o przydzielenie pozostałych ról.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?
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Umiejętność prawidłowego zebrania wywiadu 
medycznego z rodzicem to istotny element oceny stanu 
dziecka. Niemowlę z biegunką narażone jest na 
odwodnienie, dlatego ważna jest kontrola masy ciała 
oraz ocena ewentualnego jej ubytku.
Opieka nad niemowlęciem z biegunką polega na 
ciągłym nawadnianiu oraz kontrolowaniu stanu 
nawodnienia w celu przeciwdziałania odwodnieniu.
Podczas zajęć nauczycie się także, jak zastosować skalę 
do oceny poziomu/stopnia odwodnienia u dziecka.
Interpretacja i dokumentowanie wyników 
badania niemowlęcia są kluczowymi elementami 
pielęgnowania.

Ostra biegunka jest definiowana jako oddawanie stolców o nieprawidłowej konsystencji 
(luźnych lub wodnistych) i/lub zwiększenie ich liczby (zwykle ≥ 3 na 24 godziny), ewentualnie 
z gorączką i wymiotami. Trwa zwykle krócej niż 7 i nie dłużej niż 14 dni. Występuje z częstością 
0.5–1.9 epizodów na dziecko na rok, w populacji dzieci poniżej trzeciego roku życia. 

Najczęstszym patogenem odpowiedzialnym za wystąpienie ostrej biegunki są Rotawirus i Noro-
wirus, natomiast najczęstszym patogenem bakteryjnym – Campylobacter i Salmonella.

Bardzo istotne, zwłaszcza u małych dzieci, jest określenie stanu nawodnienia.
Całkowita zawartość płynów w organizmie wyraża się jako odsetek masy ciała, zmienia się w za-

leżności od wieku:
– u niemowlęcia – 80% masy ciała,
– u dziecka trzyletniego – 65% masy ciała,
– u piętnastolatka – 6% masy ciała.

W skład płynów ustrojowych wchodzą woda i jony:
– płyn wewnątrzkomórkowy – ciekła zawartość wszystkich komórek, główny jon to potas,
– płyn zewnątrzkomórkowy – wszystkie płyny rozmieszczone po zewnętrznej stronie błon komór-

kowych (osocze, chłonka, płyn mózgowo-rdzeniowy) – głównym jonem jest sód.
U noworodka płyn zewnątrzkomórkowy stanowi 50% wszystkich płynów ustrojowych, co czyni 

go bardziej podatnym na odwodnienie i przewodnienie. 
Zaburzenia wodno-elektrolitowe zdarzają się częściej i narastają gwałtowniej u niemowląt 

i małych dzieci niż u dzieci starszych i osób dorosłych.
Zwiększona wrażliwość niemowląt i małych dzieci na zaburzenia równowagi wodno-elektro-

litowej wynika z ich szczególnych cech fizjologicznych, do których należą:
– większa odsetkowa zawartość wody i większa powierzchnia ciała w stosunku do masy,
– proporcjonalnie większa zawartość płynu zewnątrzkomórkowego,
– szybsze tempo metabolizmu, niosące konieczność szybszego uzupełniania strat wody ustrojowej,
– niedojrzałość nerek i systemów utrzymujących homeostazę,
– znacznego stopnia niewidoczna utrata wody,
– niedojrzałość mechanizmów utrzymania temperatury ciała.

Zapotrzebowanie niemowląt i dzieci na płyny zwiększa się w stanach gorączkowych, biegunce, 
wymiotach, oparzeniach itp.

Pojęciem „odwodnienie” określa się nadmierną utratę wody zawartej w tkankach ciała. Pojawia 
się ono, gdy całkowita objętość płynów utraconych przewyższa objętość płynów przyjętych.

Najlepszym wskaźnikiem odwodnienia jest procentowa utrata masy ciała. Oznaki odwod-
nienia mogą być niejednoznaczne, dlatego często trudno jest precyzyjnie ocenić stan odwodnienia 
pacjenta. W praktyce stosuje się 3 stopnie odwodnienia pacjenta i to stanowi podstawę podjęcia 
odpowiedniego postępowania i leczenia: 
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– brak lub minimalne (ubytek < 3% masy ciała),
– łagodne lub umiarkowane (ubytek >3% < 10% masy ciała),
– ciężkie (ubytek ≥ 10% masy ciała).

Jak najlepiej i najtrafniej ocenić stopień odwodnienia? Pomocny w tym jest dokładnie zebrany 
wywiad dotyczący: ostatnich pomiarów masy ciała dziecka, liczby zużytych pieluszek (w przypadku 
małych dzieci), diurezy, wymiotów (częstości i objętości), stolców (objętości i liczby), stanu ogólnego, 
aktywności, napięcia gałek ocznych, ilości przyjętych płynów oraz temperatury ciała. W badaniu 
przedmiotowym najlepszymi parametrami do oceny stopnia odwodnienia są: 
– przedłużony czas powrotu kapilarnego (włośniczkowego) – prawidłowo od 1,5 do 2 sekund,
– zmniejszone napięcie skóry,
– nieprawidłowy rytm oddychania.

W wywiadzie chorobowym istotne jest określenie: czasu wystąpienia wymiotów i biegunki, ich 
częstości, ilości i konsystencji, obecności w stolcu śluzu, ropy lub krwi, jak również odnotowanie: 
objętości ostatnio przyjętych płynów i pokarmów, diurezy, masy ciała przed biegunką, objawów 
towarzyszących, takich jak gorączka lub zmiany stanu świadomości. Niezwykle ważne są informacje 
o przewlekłych chorobach dziecka, ostatnio przebytych zakażeniach, zażywanych lekach. Zbierając 
wywiad społeczny, należy zapytać o liczbę rodzeństwa i status opiekunów dziecka (np. rodziców 
biologicznych, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) oraz warunki socjalno-ekonomiczne.

W ocenie napięcia skóry należy ująć fałd skórny na bocznej stronie brzucha na poziomie pęp-
ka. W warunkach prawidłowych fałd prostuje się natychmiast po puszczeniu. Badanie to może 
być niemiarodajne w przypadku pacjentów otyłych oraz podczas hipernatremii (wynik fałszywie 
ujemny). Natomiast w przypadku znacznego odwodnienia fałd skórny będzie się wolniej prostował 
mimo odwodnienia niewielkiego stopnia. Czas powrotu włośniczkowego mierzy się, uciskając na 
dłoniową powierzchnię opuszki palca kończyny górnej i utrzymując dłoń na poziomie serca w cie-
płym pomieszczeniu. Ucisk powinno się zwiększać stopniowo i puszczać natychmiast po zblednięciu 
opuszki. Prawidłowy czas powrotu kapilarnego wynosi mniej niż 1,5 czy 2 sekundy. Dodatkowo 
należy ocenić wygląd ogólny dziecka (chłodne kończyny, brak łez, zapadnięte gałki oczne, suche 
błony śluzowe, zapadnięte ciemię), jego aktywność, liczbę oddechów, temperaturę ciała, tętno, ciś-
nienie krwi.

Częścią badania fizykalnego jest pomiar masy ciała, temperatury, częstotliwości rytmu serca, 
oddechu oraz ciśnienia tętniczego. Szczególnie uważnej oceny stanu ogólnego wymagają niemow-
lęta i dzieci, które wyglądają na osłabione, apatyczne, mało reaktywne. Stopień zapadnięcia gałek 
ocznych, ciemiączka, obecność łez, wygląd warg, błony śluzowej jamy ustnej i języka, sprężystość 
skóry dostarczają informacji o nasileniu odwodnienia.

Leczeniem pierwszego wyboru u dzieci z ostrą biegunką jest nawadnianie DPN o zmniejszonej 
osmolarności (50/60 mmol/lNa). DPN o zmniejszonej osmolarności, w porównaniu z DPN o stan-
dardowej osmolarności, skuteczniej zmniejsza objętość stolca, częstotliwość wymiotów i konieczność 
nawadniania dożylnego.

Dziecko karmione piersią – ważne jest wznowienie karmienia tak szybko jak to możliwe. 
U niemowląt karmionych piersią powinno być kontynuowane karmienie naturalne niezależnie 
od sposobu nawadniania. 

Podstawowe dobowe zapotrzebowanie na płyny należy wyliczyć na podstawie metody Hollidaya 
i Segara: 
• 1–10 kg mc. – 100 ml/kg mc., 
• 10–20 kg mc. – 1000 ml + 50 ml/kg mc. na każdy kg > 10 kg mc., 
• > 20 kg mc – 1500 ml + 20 ml/kg mc. na każdy kg > 20 kg mc.

Nawadnianie dożylne jest wskazane przy: wstrząsie, odwodnieniu z zaburzeniami świadomości 
lub ciężką kwasicą, pogłębianiu się odwodnienia lub braku poprawy mimo nawadniania doustnego 
lub enteralnego, utrzymywaniu się wymiotów mimo nawadniania doustnego lub enteralnego, znacz-
nym rozdęciu brzucha i niedrożności przewodu pokarmowego.
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Skala do oceny stopnia odwodnienia u dzieci: Clinical Dehydration Scale – CDS (Kliniczna 
Skala Odwodnienia) według wytycznych ESPGHAN

Tabela 1. CDS

0 pkt 1 pkt 2 pkt

Stan ogólny prawidłowy 
dziecko spragnione,

niespokojne lub senne, 
ale drażliwe przy dotknięciu

dziecko senne, wiotkie, skóra 
zimna lub spocona, śpiączka

Oczy prawidłowe nieznacznie zapadnięte znacznie zapadnięte 
Błony śluzowe wilgotne klejące suche 
Łzy normalna objętość zmniejszona objętość brak 

0 pkt – brak odwodnienia
1–4 pkt – łagodne odwodnienie

5–8 pkt – umiarkowane lub ciężkie odwodnienie

Na podstawie 4 parametrów określa się stan dziecka, przypisując poszczególnym objawom 
punkty.
Stan ogólny:
Prawidłowy – 0 pkt
Dziecko spragnione, niespokojne lub senne, ale drażliwe przy dotknięciu – 1 pkt 
Dziecko senne, wiotkie, skóra zimna lub spocona, śpiączka – 2 pkt 
Gałki oczne:
Prawidłowe – 0 pkt
Nieznacznie zapadnięte – 1 pkt 
Znacznie zapadnięte – 2 pkt 
Błony śluzowe i język:
Wilgotne – 0 pkt
Klejące – 1 pkt 
Suche – 2 pkt 
Łzy:
Obecne/normalna objętość – 0 pkt
Zmniejszona objętość – 1 pkt 
Brak – 2 pkt 

Opracowano na podstawie:
Flaszewska A., Szajewska H. (2018): Ostra biegunka infekcyjna u dzieci – co mówią aktualne dane, 

„Zakażenia XXI wieku”, 1(2): 79–87.
Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D., Lo Vecchio A., Shamir R., Szajewska H. (2014): European 

Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric In-
fectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute Gastroenteritis in children in 
Europe, „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 59: 132–152.

Rygalski M., Albrecht P. (2017): Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w biegunce u dzieci, „Fo-
rum Pediatrii Praktycznej”, 15: 8–17.

Szymczak M. (2016): Ostra biegunka, „Forum Pediatrii Praktycznej”, 9: 32–34.
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca uwagę na obsługę wagi, 
termometru, ale także na CDS i parametry, które należy ocenić.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
X.Y. (3 miesiące) przyjęta na oddział pediatryczny z ostrą biegunką.
Niemowlę oddało od wczoraj 6–7 wodnistych stolców, jest apatyczne, senne, niechętnie 
zjada i pije, co bardzo zaniepokoiło matkę dziewczynki. 

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjentka apatyczna, senna, niechętna do przyjmowania płynów doustnie.
Oddechy – 60/min
Tętno – 180/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 60/50 mm Hg
Saturacja – 90%
Temp. ciała – 37,5°C
CDS: zachowanie nieprawidłowe, gałki oczne zapadnięte, błony śluzowe wysychające, 
łzy nie występują, skóra w okolicy krocza i pośladków zaczerwieniona

Wywiad

Odpowiedzi dla technika:
 1. Czas wystąpienia biegunki – od wczoraj
 2. Liczba oddanych stolców – 6, może 7
 3. Konsystencja stolców – raczej rzadka, wodnista
 4. Obecność w kale śluzu, krwi, ropy – chyba śluz był obecny
 5. Czym dziecko jest karmione? – piersią i dokarmiane mlekiem 

modyfikowanym – Bebilon 1
 6. Przyjęte płyny: Jakie? Ile? – próba podania piersi, dziecko piło niechętnie, 

mleko modyfikowane także odrzuca, wody też nie chce pić
 7. Diureza – trudno powiedzieć, przy takiej częstotliwości stolców
 8. Objawy towarzyszące: gorączka, zmiany stanu świadomości, wymioty – jest 

apatyczna, senna, słabo reaguje, dużo śpi, gorączki chyba nie ma, może 
wczoraj miała – nie była mierzona, wczoraj wymiotowała raz, dziś nie

 9. Masa ciała przed biegunki – 5700 g
10. Choroby współistniejące – brak
11. Przebyte zakażenia – matka nie podaje
12. Przyjmowanie leków na stałe – matka nie podaje

Przebieg scenariusza
Opieka
nad niemowlęciem 
z ostrą biegunką

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider
1. Przedstawienie się matce dziecka i uzyskanie zgody   

na przeprowadzenie badań
2. Zebranie wywiadu – opis głównego objawu:  

biegunka według schematu OLD CART  
(początek, lokalizacja, czas trwania, charakter, czynniki nasilające,  
czynniki łagodzące, stosowane leczenie) 
Pytania o objawy dodatkowe:
• Liczba oddanych stolców 
• Konsystencja stolców 
• Obecność w kale śluzu, krwi, ropy 
• Sposób karmienia 
• Przyjęte płyny: Jakie? Ile? 
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• Przyjęte pokarmy: Jakie? Ile? 
• Diureza 
• Objawy towarzyszące: 

– gorączka  
– ból brzucha 
– zmiany stanu świadomości 
– wymioty 

• Opis objawów dodatkowych według OLD CART 
• Masa ciała przed biegunką 
• Choroby współistniejące 
• Przebyte zakażenia 
• Przyjmowanie leków na stałe 

3. Wsparcie emocjonalne matki 
4. Edukacja matki w zakresie podejmowania  

prób karmienia piersią oraz podawania płynów 
nawadniających doustnie – małe objętości, np. 30–60 ml  
co godzinę (istotne zwłaszcza podczas pierwszych 4–6 godzin)

5. Polecenie studentowi przygotowania roztworu   
nawadniającego [rozpuścić w 200 ml 
ciepłej przegotowanej wody (Orsalit)] 
oraz pozostałych zaleconych przez lekarza leków, 
tj. probiotyku LGG i smecty

Pielęgniarka druga
1. Dezynfekcja rąk 
2. Monitorowanie stanu pacjenta:

• pomiar oddechów 
• pomiar tętna 
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
• pomiar saturacji 
• pomiar temperatury ciała 

3. Założenie rękawiczek, przygotowanie i podanie  
kroplowego wlewu dożylnego zgodnie z procedurą

Pielęgniarka trzecia
 1. Dezynfekcja rąk 
 2. Założenie rękawiczek 
 3. Ocena szybkości powrotu kapilarnego 
 4. Ocena suchości śluzówek 
 5. Ocena zapadnięcia ciemiączka przedniego 
 6. Ocena napięcia fałdu skórnego 
 7. Ocena ogólnego zachowania dziecka 
 8. Ocena obecności łez 
 9. Ocena gałek ocznych 
10. Rozebranie dziecka i wykonanie pomiaru masy ciała 
11. Ocena okolicy krocza pod kątem wystąpienia  

podrażnień spowodowanych oddawaniem 
biegunkowego stolca i zalecenie studentowi 
zastosowania Sudocremu na okolicę pośladków

12. Ustalenie liczby punktów w CDS 
i stopnia odwodnienia
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Student
1. Dokumentowanie wyników 
2. Na polecenie pielęgniarki higieniczne mycie rąk 
3. Rozpuszczenie proszku do nawadniania doustnego  

(saszetka) w wodzie, przelanie do butelki, 
podanie preparatu dziecku (uniesienie lekko  
jego głowy i podanie płynu), a następnie  
analogicznie pozostałych leków (probiotyk LGG, Smecta)

4. Na polecenie pielęgniarki zastosowanie   
Sudocremu na okolicę pośladkową

Obserwator pierwszy
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń 

Diagnozy pielęgniarskie:
1. Obniżona objętość płynów ustrojowych spowodowana biegunką
2. Ryzyko odwodnienia z powodu biegunki
3. Deficyt wiedzy rodziców w zakresie wczesnego podejmowania prób karmienia piersią oraz nawad-

niania doustnego dziecka
4. Ryzyko wystąpienia podrażnień okolic odbytu z powodu częstego oddawania wodnistego stolca
5. Ryzyko infekcji związane z wkłuciem obwodowym

Celem podejmowanych działań jest:
1. Osiągnięcie i utrzymanie prawidłowego stanu nawodnienia dziecka
2. Brak podrażnień skóry okolicy odbytu
3. Wyedukowanie rodziców na temat nieprzerywania karmienia piersią oraz nawadniania doustne-

go płynami nawadniającymi
4. Brak infekcji i prawidłowa pielęgnacja wkłucia

Metody osiągania celów postępowania:
1. Dokonanie pomiaru masy ciała, a także monitorowanie jej zmiany odzwierciedlającej przybytek 

lub utratę płynów
2. Monitorowanie oraz zapisywanie objętości płynów przyjętych i wydalonych
3. Podanie płynów dożylnie na zlecenie lekarskie
4. Kontrola wkłucia dożylnego i szybkości przepływu płynu
5. Stosowanie nawadniania doustnego – małe objętości, np. 30–60 ml co godzinę (istotne zwłaszcza 

podczas pierwszych 4–6 godzin)
6. Obserwacja dziecka pod kątem wystąpienia pierwszych objawów odwodnienia – CDS
7. Edukowanie rodziców w rozmowie indywidualnej na temat nieprzerywania karmienia piersią 

oraz nawadniania doustnego płynami nawadniającymi
8. Obserwacja okolic odbytu, podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu podrażnień
9. Obserwacja i prawidłowa pielęgnacja wkłucia obwodowego

Kryteria pozytywnej oceny wyników postępowania:
1. Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stopnia nawodnienia dziecka
2. Oddawanie przez dziecko prawidłowo uformowanego stolca
3. Skóra okolic odbytu wolna od podrażnień
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Załącznik do scenariusza
KRYTERIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI:
1. Przygotowanie i podanie leku w kroplowym wlewie dożylnym
2. Pomiar oddechów
3. Pomiar tętna
4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
5. Pomiar saturacji
6. Pomiar temperatury ciała
7. Przygotowanie i wykonanie pomiaru masy ciała u niemowlęcia
8. Karmienie dziecka

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie opowiadają, 
co się po kolei wydarzyło. Każdy student powinien się 
wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny i co wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; jest 
to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. Każdy 
z uczestników wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania.

• Co czuliście, widząc matkę z chorym niemowlęciem 
na oddziale?

• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy 
opiekowaliście się niemowlęciem?

• W jakim celu zbieraliście wywiad od matki 
niemowlęcia?

• Dlaczego oglądaliście skórę niemowlęcia?
• Jakie działania podjęliście względem niemowlęcia 

i dlaczego?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Dlaczego należało ocenić suchość błon śluzowych, 

stopień zapadnięcia ciemiączka czy gałki oczne?
• Dlaczego wykonaliście pomiar masy ciała 

u niemowlęcia?
• Dlaczego podłączaliście kroplowy wlew dożylny 

u niemowlęcia?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

pielęgnacji dziecka?
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• Jakie działania zostały podjęte wobec matki dziecka 
i dlaczego?

• Jakie działania podjął lider i dlaczego?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi, 
wziętymi z życia zdarzeniami, ocenę potrzeb, 
możliwości i sposobu wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w codziennej praktyce.

• Co wykorzystalibyście ze zdobytego dziś 
doświadczenia w sytuacji realnych działań z takim 
pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest istotne w procesie 

pielęgnowania dziecka z biegunką?
• Na co musimy zwracać uwagę, opiekując się 

niemowlęciem z biegunką?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 

w trakcie symulacji?
• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 

w trakcie scenariusza. Gdzie możemy zastosować 
nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na drugiego człowieka. Wasze 
decyzje były przemyślane i trafne. Gratuluję!
Scenariusz dotyczył nauki opieki nad niemowlęciem 
z biegunką.
Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji kolejnych 
scenariuszy (wymienić tematy scenariuszy).

LITERATURA

Flaszewska A., Szajewska H. (2018): Ostra biegunka infekcyjna u dzieci – co mówią 
aktualne dane, „Zakażenia XXI wieku”, 1(2): 79–87.

Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel S., Lo Vecchio A., Shamir R., Szajewska 
H. (2014): European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based 
guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe, 
“Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 59: 132–152.

Rygalski M., Albrecht P. (2017): Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne 
w biegunce u dzieci, „Forum Pediatrii Praktycznej”, 15: 8–17.

Szymczak M. (2016): Ostra biegunka, „Forum Pediatrii Praktycznej”, 9: 32–34.
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Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu medycznego
– parametrów życiowych niemowlęcia
– skali oceny odwodnienia
– typów dokumentacji medycznej 
– zasad obowiązujących przy podłączaniu wlewu dożylnego i pielęgnacji wkłucia 

obwodowego

umiejętności:
– wykonania pomiaru podstawowych funkcji życiowych u niemowlęcia
– wykonania pomiaru masy ciała u niemowlęcia
– stosowania narzędzi do oceny stopnia odwodnienia
– interpretowania wyniku masy ciała i wartości parametrów życiowych
– podłączenia kroplowego wlewu dożylnego u niemowlęcia
– stosowania schematu wypełniania dokumentacji medycznej

Autorzy: Danuta Zarzycka, Edyta Kwilosz
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2.  Choroby wewnętrzne  
i pielęgniarstwo internistyczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS 

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA
Udział zespołu pielęgniarskiego w rozpoznawaniu objawów i diagnostyce chorego 
z zawałem mięśnia sercowego

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność rozpoznawania objawów, przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów 
u chorego z zawałem mięśnia sercowego

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu pod kątem wstępnego rozpoznania zawału mięśnia 
sercowego

2. Umiejętność ułożenia pacjenta z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego w odpowiedniej 
pozycji

3. Umiejętność wykonania podstawowych pomiarów parametrów życiowych
4. Umiejętność wykonania 12-odprowadzeniowego EKG
5. Umiejętność skompletowania zestawu do pobrania krwi oraz pobrania krwi do badań 

laboratoryjnych
6. Umiejętność doraźnego podania tlenu

Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali 15 Numer 
stanowiska

1
Numer 

trenażera,
fantomu

1

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom osoby dorosłej
2. Kardiomonitor
3. Ciśnieniomierz
4. Pulsoksymetr
5. Aparat EKG

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Zestaw do pobrania krwi do 
badań laboratoryjnych:
– rękawiczki jednorazowe 

niejałowe
– taca
– igła
– kapturek 
– próbówki
– staza
– środek dezynfekcyjny
– gaziki 
– miska nerkowata 
– plaster

2. Wąsy tlenowe
3. Reduktor do tlenu
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Pozostałe 
wyposażenie

Dokumentacja indywidualna 
opieki pielęgniarskiej, 
karta zleceń lekarskich, 
karta gorączkowa, karta 
informacyjna ze szpitala

Ubrania  
i charakteryzacja

Rozsuwana bluza, spodnie

Informacja
ogólna dla 
technika

Fantom leży na łóżku w pozycji płaskiej, ubrany w rozsuwaną bluzę oraz spodnie.  
Obok pacjenta znajdują się: kardiomonitor, ciśnieniomierz, pulsoksymetr, aparat EKG. 
Zestaw do pobrania krwi jest umieszczony zgodnie z oznaczeniem szafek ze sprzętem. 

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 22/min 100/min 95/60 mm Hg 90 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie – wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się rozpoznawania 
objawów oraz wykonywania odpowiednich badań 
i pomiarów u chorego z zawałem mięśnia sercowego. 
Zdobędziecie umiejętności:
1. przeprowadzania wywiadu pod kątem wstępnego 

rozpoznania zawału mięśnia sercowego
2. ułożenia pacjenta z podejrzeniem zawału mięśnia 

sercowego w pozycji wysokiej
3. wykonywania pomiaru podstawowych parametrów 

życiowych
4. wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG
5. skompletowania zestawu do pobrania krwi do 

badań laboratoryjnych
6. doraźnego podania tlenu

Czy przypominasz sobie, czym jest zawał mięśnia 
sercowego?
Pamiętasz, jakie są czynniki determinujące powstanie 
zawału mięśnia sercowego?
Wiesz, w jaki sposób te czynniki powodują 
powstawanie zawału mięśnia sercowego?
Czy wiesz, jakie są najczęstsze choroby współistniejące 
powodujące powstanie zawału mięśnia sercowego? 
Jak myślisz, jakie objawy będą towarzyszyły zawałowi 
mięśnia sercowego? 
Jak sądzisz, jaka pozycja dla pacjenta byłaby 
najbardziej komfortowa? 
Jak myślisz, jakim schematem najlepiej byłoby zebrać 
wywiad u pacjenta z podejrzeniem zawału mięśnia 
sercowego?
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Masz może pomysł, o co można byłoby jeszcze zapytać 
pacjenta?
Przypomnij, jakie pomiary podstawowych parametrów 
życiowych należy wykonać u osoby z podejrzeniem 
zawału mięśnia sercowego? 
Możesz nam powiedzieć, za pomocą jakiego badania 
pracy serca będziemy mogli zdiagnozować pojawienie 
się zawału mięśnia sercowego. 
Jak sądzisz, jakie badania laboratoryjne pomogą nam 
stwierdzić, czy mamy do czynienia z zawałem mięśnia 
sercowego? 
Jakie leki stosuje się u pacjentów z rozpoznanym 
zawałem mięśnia sercowego?

Wyobraźcie sobie, że pracujecie na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym. Przez zespół 
pogotowia ratunkowego zostaje przywieziony 
siedemdziesięcioletni mężczyzna, który ręce trzyma 
na klatce piersiowej. Mężczyzna został przełożony 
przez członków zespołu pogotowia ratunkowego na 
łóżko szpitalne. Lekarz zlecił zebranie wywiadu, 
zmierzenie podstawowych parametrów życiowych 
oraz pobranie krwi do badań laboratoryjnych. 
W przypadku wystąpienia duszności zalecił podanie 
tlenu o przepływie 3 l/min.

W pierwszym scenariuszu weźmie udział pięć 
osób. Jedna osoba będzie pełniła rolę pierwszej 
pielęgniarki, która będzie liderem zespołu oraz będzie 
odpowiedzialna za zebranie wywiadu. Druga będzie 
pielęgniarką odpowiedzialną za wykonanie pomiarów 
podstawowych parametrów życiowych. Trzecia będzie 
odpowiedzialna za wykonanie EKG, czwarta – za 
pobranie krwi do badań laboratoryjnych, a piąta 
będzie obserwatorem oraz notować uzyskane wyniki 
i informacje z wywiadu.
Czy ktoś z was chciałby sprawdzić się jako pierwszy 
w roli lidera? 
Proszę, abyś dziś pełniła rolę drugiej pielęgniarki.
Dziś poproszę o pełnienie przez ciebie roli 
obserwatora.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

Zawał mięśnia sercowego to najczęściej stan, który daje o sobie znać choremu i nie przechodzi 
bez echa, jeśli chodzi o szereg różnych objawów. To, jak dane objawy będą nasilone, zależy w dużej 
mierze od naczynia, którego niedrożność jest przyczyną. Gdy dojdzie do zatkania dużej tętnicy 
wieńcowej, czyli zaopatrującej duży obszar serca, objawy będą znacznie intensywniejsze niż wów-
czas, gdy dojdzie do zatkania małej tętnicy, która – jeśli zostanie zamknięta w dystalnych częściach – 
może nawet nie dawać żadnych objawów. 

Do głównego objawu zawału serca należy zaliczyć ból pojawiający się w klatce, często bardzo 
silny. Przez osoby go odczuwające określany jest on jako ściskający, piekący oraz gniotący. Ból ten 
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najczęściej zlokalizowany jest w okolicy zamostkowej; dochodzi do promieniowania bólu do żuchwy, 
szyi lub lewego ramienia. Dodatkowym elementem, który może świadczyć o rozwijającym się zawale 
mięśnia sercowego, jest fakt, że ból ten trwa powyżej 20 minut i nie przechodzi on po podaniu 
nitrogliceryny. W diagnostyce należy pamiętać, że nitrogliceryny nie podajemy w przypadku ciś-
nienia skurczowego poniżej 100 mm Hg. Ból przy zawale może być jednak bardzo niespecyficzny 
i pojawiać się również w okolicach brzucha. Kolejnym, równie często pojawiającym się objawem są 
duszności, czyli subiektywne uczucie braku tchu. Najbardziej dotkliwe są u osób starszych oraz w sy-
tuacji, gdy mamy do czynienia z rozległym zawałem. Dusznościom czasami towarzyszy kaszel z od-
ksztuszaniem wydzieliny. W celu poprawy komfortu pacjenta z dusznością wskazane jest ułożenie go 
w pozycji wysokiej lub półwysokiej. Niedokrwienie mięśnia sercowego powoduje ogólne osłabienie 
organizmu, któremu mogą towarzyszyć takie objawy jak: zawroty głowy czy omdlenia. Ogólne osła-
bienie spowodowane jest zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi, jak również innymi objawami 
zawału, a mianowicie nudnościami oraz wymiotami. U chorych, u których pojawia się to schorzenie, 
możemy zaobserwować bladość skóry oraz pot, spowodowane narastającym niedokrwieniem. Zabu-
rzenia w natlenieniu serca dają również objawy powstające w układzie bodźcowo-przewodzącym. 
Serce pozbawione tlenu próbuje przyspieszyć oraz zwiększyć ilość transportowanego tlenu, przez co 
dochodzi do przyspieszenia akcji serca, czyli do tachykardii, która może wiązać się też z powstaniem 
zaburzeń prawidłowego rytmu, co w konsekwencji niesie ze sobą dalsze rozwijanie się dyskomfortu, 
tym razem wywołanego przez kołatanie serca. Objawami ze strony układu pokarmowego, które 
niejednokrotnie towarzyszą zawałowi, są wymioty oraz nudność.

Zawał serca to bardzo traumatyczne przeżycie, które powoduje niepokój i lęk. Człowiek doznaje 
wielu nieprzyjemnych odczuć, tak naprawdę nie zdając sobie sprawy z tego, w jakiej sytuacji się 
znalazł. Ta niepewność rodzi u niego strach przed śmiercią i obawę o przyszłość. 

Współcześnie, gdy mamy do czynienia z niezwykłym postępem technicznym, może się wyda-
wać, że rozmowa z pacjentem przy rozpoznawaniu danej jednostki chorobowej jest jedynie stratą 
czasu. Coraz częściej pojawia się tendencja do określenia jednostki chorobowej wyłącznie za pomocą 
dodatkowych badań. Zdarza się, że wywiad jest pomijany w celu szybszego wdrożenia fachowej 
diagnostyki. Działanie takie jest naganne, ponieważ to właśnie prawidłowo zebrany wywiad może 
stać się kluczem do postawienia trafnego rozpoznania. Chory powinien być uświadomiony, że jego 
szczere oraz dokładne odpowiedzi mogą przyspieszyć proces diagnozowania, jak również leczenia. 
Ważne jest, by pacjent odpowiadał krótko i rzetelnie na zadawane pytania i nie traktował wywiadu 
jako towarzyskiej pogawędki. Priorytetem jest uzyskanie wiadomości o obecnym stanie pacjenta 
i o objawach, które mu towarzyszą (w przypadku zawału serca są to najczęściej: ból w klatce piersio-
wej, duszność, osłabienie, kołatanie serca oraz lęk). Należy ocenić również charakter, czas trwania 
oraz intensywność nasilenia objawów. Niezwykle ważne jest zgromadzenie dodatkowych informacji, 
które mogą zmienić schemat naszego postępowania, np. o wszystkich chorobach przewlekłych oraz 
przyjmowanych lekach. Istotne jest również poznanie całej historii chorobowej pacjenta (uzyska-
nie informacji o wszystkich przebytych hospitalizacjach, i jeśli to tylko możliwe, zdobycie kart 
wypisowych). 

W wywiadzie pielęgniarskim jednym ze skuteczniejszych schematów oceny dolegliwości pacjen-
ta jest schemat OLD CART, na który składają się informacje o początku objawów, lokalizacji, czasie 
trwania, charakterze, czynnikach nasilających i łagodzących oraz stosowanym leczeniu. Nieodłącz-
nym elementem wywiadu powinno być również zapytanie o uczulenia na leki w celu możliwości 
wprowadzenia właściwego leczenia farmakologicznego. 

Prócz szeregu objawów podmiotowych, o których możemy dowiedzieć się podczas właści-
wie przeprowadzonego wywiadu, przy zawale mięśnia sercowego pojawiają się również objawy 
przedmiotowe, które jesteśmy w stanie odkryć dzięki badaniu fizykalnemu. Badanie fizykalne to 
całościowa ocena wyglądu człowieka, dzięki czemu możemy zaobserwować wiele różnych zmian. 
Już przy pierwszym spojrzeniu na pacjenta z tym schorzeniem zauważymy bladość skóry oraz pot, 
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natomiast gdy dochodzi do powstawania wstrząsu kardiogennego, objawy te potęgują się i pojawia 
się sinica obwodowa. Badaniem, które może dać nam dodatkowe potwierdzenie, że mamy do czy-
nienia z zawałem, jest osłuchiwanie stetoskopem serca. W przypadku tego schorzenia pojawia się 
patologiczny, głośny szmer skurczowy, który obecny jest nad koniuszkiem serca lub też w okolicy 
lewego brzegu mostka. Gdy mamy do czynienia z rozległym zawałem serca, słyszalny może być 
szmer tarcia osierdziowego. Kiedy w wyniku niedotlenienia dochodzi do niewydolności lewej ko-
mory, nad płucami słyszalne są rzężenia. Do badania przedmiotowego zaliczamy również badanie 
tętna, co ma związek z tachykardią, niejednokrotnie połączoną z innymi zaburzeniami rytmu serca. 
Dodatkowym badaniem jest pomiar temperatury ciała, ponieważ najczęściej przy zawałach serca 
mamy do czynienia z podwyższoną temperaturą ciała, ze stanem podgorączkowym.

U każdego pacjenta, u którego objawy mogą sugerować powstanie zawału mięśnia sercowego, 
konieczne jest jak najszybsze wykonanie 12-odprowadzeniowego spoczynkowego EKG. Na zawał 
serca może wskazywać kilka nieprawidłowości w zapisie EKG. Pierwszym z nich jest uniesienie 
odcinka ST, nazywane falą Pardeego. Sytuację taką określamy mianem STEMI. Gdy odcinek ST 
jest prawidłowy lub obniżony, mamy do czynienia z NSTEMI. Dodatkowo na powstanie zawału 
serca może wskazywać ujemny załamek T. Aby móc postawić diagnozę powstania tego zjawiska, 
zmiany patologiczne w badaniu muszą pojawić się co najmniej w 2 sąsiadujących odprowadzeniach. 
Przeprowadzenie szczegółowej analizy zapisu EKG pozwoli określić lokalizację martwicy, która po-
wstała w sercu.

Kolejnym niezwykle przydatnym badaniem, zwłaszcza gdy zapis EKG okazał się prawidłowy, są 
badania laboratoryjne, czyli krwi, które obrazują markery martwicy serca obecne we krwi. Mowa 
tu o troponinie sercowej T oraz stężeniu izoenzymów sercowych CK-MB. W przypadku przekro-
czenia ustalonych wartości obydwu tych markerów jesteśmy w stanie ustalić rozwijanie się zawału 
mięśnia sercowego. Gdy wartości te są w normie, a objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazują 
powstawanie zawału, konieczne staje się wtórne oznaczenie markerów po kilku godzinach, dlatego 
że proces zawału serca może rozwijać się w różnym tempie. Dodatkowo niezbędne jest wykonanie 
innych badań laboratoryjnych celem sprawdzenia morfologii, INR czy stężenia elektrolitów. Wyniki 
tych badań znacząco przybliżą nas do odpowiedzi na pytanie, jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta. 

Kiedy pacjent będzie na czczo, należy określić poziom cholesterolu i glukozy jako czynników 
mogących powodować powstanie miażdżycy. W przypadkach wątpliwych, gdy chcemy dokonać 
porównania z innymi jednostki chorobowymi, bardzo dobrym wyborem jest echokardiografia, która 
wykorzystuje zjawisko echa ultradźwięków. Badanie to służy do wykrywania alternatywnych przy-
czyn bólu powstałego w obrębie klatki piersiowej, ponieważ podobne objawy może również dawać 
rozwarstwienie aorty, zapalenie osierdzia oraz zatorowość płucna. Dzięki badaniu echokardiograficz-
nemu jesteśmy w stanie ocenić stopień uszkodzenia serca, jego kurczliwość i powstałe powikłania 
mechaniczne. W przypadku braku zaobserwowania w badaniu zaburzeń kurczliwości serca wyklu-
cza się istotne niedokrwienie serca. Innym badaniem różnicującym zawał serca od podobnych pod 
względem objawów schorzeń jest RTG klatki piersiowej. Warto podkreślić, że to badanie nie jest 
częste w przypadku podejrzenia STEMI i NSTEMI w związku z czasochłonnością jego wykonania. 
Stracony czas na przeprowadzenie tego badania nie może opóźniać podjęcia czynności leczniczych 
koniecznych w przypadku zaistnienia zawału mięśnia sercowego.

Nadwaga i otyłość
W celu oceny właściwej masy ciała oraz odchyleń od normy stosuje się wskaźnik masy ciała 

(BMI). Obliczymy go, dzieląc masę ciała w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do 
kwadratu. Zgodnie z normami ustanowionymi przez WHO, gdy otrzymany wynik przekroczy 25, 
mówimy o nadwadze, natomiast gdy przekroczy 30, u chorego rozpoznajemy otyłość. U osób, 
u których występuje nadmiar tkanki tłuszczowej, pojawia się znacznie większe ryzyko pojawienia się 
chorób serca, w tym zawału. Ryzyko to rośnie nawet wtedy, gdy nie występują inne czynniki ryzyka 
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choroby. Szczególnie niebezpieczna jest nadwaga pojawiająca się w okolicach brzucha i tułowia. 
Nadmiar masy ciała może przyczynić się do powstania chorób serca wskutek pojawienia się innych 
czynników bezpośrednio determinujących wystąpienie tego schorzenia. Warunkuje on powstanie 
nadciśnienia tętniczego krwi, zaburza gospodarkę lipidów w wyniku zwiększenia poziomu LDL 
i trójglicerydów we krwi, obniżając jednocześnie poziom cholesterolu, pozytywnie wpływającego 
na ludzki organizm. Zwiększa również możliwość powstania cukrzycy typu 2. Przyrost masy ciała 
zmusza serce do żwawszej pracy, gdyż zwiększa się jego zapotrzebowanie na tlen. Gdy dochodzi do 
takiej sytuacji, a proces miażdżycowy doprowadził do przewężeń w tętnicach wieńcowych i upo-
śledził przepływ wieńcowy, pojawia się ryzyko powstania zawału serca. Nadmierna masa ciała ma 
jednak negatywny wpływ również na pozostałe układy. Może powodować zaburzenia: oddechowe, 
neurologiczne, kostno-stawowe, płodności oraz społeczne. Podjęcie próby schudnięcia, nawet przy 
nieznacznych efektach wagowych, jest bardzo ważne w profilaktyce chorób serca, ponieważ, jak 
pokazują badania, już obniżenie masy ciała o 4 kilogramy powoduje znaczne zmniejszenie ryzyka 
ich powstania.

Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze to jedno z najpowszechniejszych schorzeń, dotykające układu krążenia, 

oraz jeden z najważniejszych czynników warunkujących powstanie chorób związanych z tym 
układem. Nadciśnienie jest bardzo często nazywane cichym zabójcą, gdyż niejednokrotnie nie daje 
żadnych odczuwalnych skutków swojego wystąpienia. Ciśnienie krwi to siła, z jaką krew napiera na 
ściany naczyń tętniczych, a nadciśnienie to wzrost tego nacisku. Mierzone jest za pomocą ciśnienio-
mierzy, a prawidłowe jego wartości nie powinny przekraczać w przypadku ciśnienia skurczowego 
139 mm Hg, natomiast w przypadku rozkurczowego – 89 mm Hg. W sytuacji gdy dochodzi do 
wzrostu ciśnienia, duży napór krwi na ściany naczyń tętniczych stopniowo je uszkadza. Niszczony 
jest gładki nabłonek i powstaje szorstka powierzchnia, gdzie łatwo może tworzyć się i odkładać 
blaszka miażdżycowa. 

Wskutek narastania blaszki miażdżycowej dochodzi do zwężenia tętnic i zmniejszenia wydaj-
ności transportu krwi. Konsekwencje tych patologii dotykają wielu układów człowieka. W wyniku 
niszczenia tętnic dochodzi do upośledzenia natlenienia serca, a co za tym idzie do choroby wieńco-
wej. W przypadku zwężania się tętnic serce musi wykonywać cięższą pracę, mięsień sercowy grubnie 
i powiększa się, przez co staje się znacznie mniej wydajne. Gdy dojdzie do zaczopowania naczynia 
wieńcowego przez blaszkę miażdżycową, mamy do czynienia z zawałem serca. Taka sama sytuacja 
może dotyczyć mózgu, ale wtedy nazywamy to udarem. Gdy dojdzie do uszkodzenia mniejszych 
tętniczek, które zaopatrują w krew nerki i oczy, może wystąpić dysfunkcja nerek oraz utrata wzroku. 
Niezwykle ważne jest jak najszybsze zaobserwowanie pojawienia się podwyższenia ciśnienia krwi, 
ponieważ w początkowych jego etapach nie jest konieczne stosowanie leków, a wystarczy zwrócić 
uwagę na zdrowy styl życia. 

Wysoki poziom cholesterolu we krwi
Cholesterol znajdujący się w krwi łączy się z białkami, tworząc lipoproteiny. Wyróżniamy dwa 

rodzaje lipoprotein. LDL nazywane jest złą formą cholesterolu. Są to duże elementy o małej gę-
stości, zalęgające w naczyniach krwionośnych. HDL, określany mianem dobrego cholesterolu, jest 
cząsteczką mniejszą o dużej gęstości. Zadaniem HDL jest usuwanie nadmiernej ilości cholesterolu 
z krwioobiegu oraz transportowanie go do wątroby, która go rozkłada i usuwa. Sytuacja, w której 
stężenie LDL we krwi zwiększa się lub obniża się poziom HDL, jest bezpośrednią przyczyną powsta-
wania miażdżycy. Nadmiar krążącego we krwi LDL skupia się wewnątrz błony środkowej tętnic, 
rozpoczynając formowanie się blaszki miażdżycowej. Stosowanie diety bogatej w tłuszcze skutkuje 
wytwarzaniem przez wątrobę większej ilości cholesterolu, niż jest potrzebny. Dodatkowo do krwi 
dostaje się również cholesterol, który został przyjęty razem z pożywieniem. Wytwarzane w sztuczny 
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sposób kwasy tłuszczowe typu trans, znajdujące się w sporej ilości przetworzonych produktów, bar-
dzo niekorzystnie działają na gospodarkę lipidową. Nie tylko zwiększają stężenie LDL we krwi, lecz 
także zmniejszają stężenie HDL. 

Cukrzyca
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, w której dominującym problemem klinicznym jest wystą-

pienie podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Powodem wystąpienia patologii jest defekt w pro-
dukowaniu hormonu insuliny, który obniża poziom glukozy we krwi. Utrzymywanie się takiego 
stanu prowadzi do powstawania przewlekłych powikłań cukrzycy. Jednym z najistotniejszych powi-
kłań cukrzycy są choroby sercowo-naczyniowe. Ta jednostka chorobowa znacznie zwiększa ryzyko 
defektu naczyń wieńcowych, prowadząc do miażdżycy. U osób chorych na cukrzycę znacznie łatwiej 
o uszkodzenie komórek błon wewnętrznych tętnic. Dochodzi po powstawania porowatej powierzch-
ni, na której odkładają się lipoproteiny transportujące cholesterol. Zaistniałe zjawisko powoduje 
powstanie blaszki miażdżycowej.

Palenie tytoniu
Palenie papierosów ma niekorzystny wpływ na społeczeństwo, ponieważ prócz przedwczesnych 

zgonów powoduje również spadek zdolności produkcyjnej obywateli. Nałóg ten przyczynia się do 
powstawania chorób sercowo-naczyniowych wskutek kilku niekorzystnych działań na organizm 
ludzki. Nikotyna, tlenek węgla oraz inne składniki zawarte w dymie papierosowym niszczą nabło-
nek ścian tętnic, umożliwiając inicjację miażdżycy. Uszkodzona ściana jest dużo bardziej podatna 
na odkładanie się na niej cholesterolu. Ponadto palenie tytoniu zmniejsza ilość HDL oraz zwiększa 
ilość LDL w krwioobiegu. Nikotyna znajdująca się w dymie papierosowym wpływa na inny czynnik 
ryzyka choroby, a mianowicie podnosi ciśnienie krwi. Dym tytoniowy predysponuje do tworzenia 
się zakrzepów, które są bezpośrednią przyczyną zawałów. Inną dysfunkcją powodowaną przez pa-
lenie, przyczyniającą się do powstawania zawałów, są skurcze tętnic ograniczające przepływ krwi 
przez naczynia. Tlenek węgla będący kolejnym składnikiem dymu papierosowego łączy się w sposób 
trwały z krwinkami czerwonymi. Zmniejsza się tym samym zawartość tlenu transportowanego we 
krwi zarówno do serca, jak i do całego ciała. Wraz ze wzrostem liczby wypalanych papierosów oraz 
długością trwania nałogu rośnie również ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Wypalanie 4 pa-
pierosów w ciągu dnia zwiększa ryzyko wystąpienia zawału o 50% w stosunku do osób niepalących. 

Brak regularnego wysiłku fizycznego
Brak ruchu negatywnie wpływa na układ krążenia z kilku powodów. Brak lub niska aktywność 

fizyczna determinuje do spożywania zbyt dużych ilości posiłków, co może prowadzić do powstania 
nadwagi, podwyższonego stężenia LDL we krwi, a także cukrzycy, a więc wszystkiego, co powoduje 
powstawanie chorób serca. Jeśli dojdzie do rozwinięcia choroby, serce zupełnie „traci formę”. Docho-
dzi wtedy do sytuacji, gdy duży wysiłek nie jest wskazany, ponieważ może spowodować zawał serca. 
Dlatego chorzy zmagający się z dolegliwościami sercowymi powinni w ostrożny sposób prowadzić 
aktywność fizyczną, najlepiej pod okiem specjalisty.
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca uwagę na sprzęt potrzebny 
do diagnostyki chorego z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego.

Studenci powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą. Mogą zadawać pytania.
SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Szpitalny Oddział Ratunkowy, przez zespół pogotowia ratunkowego zostaje 
przywieziony siedemdziesięcioletni mężczyzna, który ręce trzyma na klatce piersiowej. 
Mężczyzna został przełożony przez członków zespołu pogotowia ratunkowego na 
łóżko szpitalne. Lekarz zlecił zebranie wywiadu, zmierzenie podstawowych pomiarów 
i wykonanie badań. W przypadku wystąpienia duszności zalecił podanie tlenu 
o przepływie 3 l/min.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent jest wystraszony, blady i spocony.
Oddechy – 22/min
Tętno – 100/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 95/60 mm Hg
Saturacja – 90%
Temp. ciała – 36,7°C

Wywiad

Odpowiedzi dla technika:
1. Czas wystąpienia pierwszych objawów – pierwszy ból pojawił się dziś rano
2. Lokalizacja – ból zamostkowy promieniujący do lewej łopatki
3. Czas trwania – około 30 minut jednorazowo
4. Charakter bólu – piekący, rozrywający
5. Czynniki nasilające – ruch, chodzenie
6. Czynniki łagodzące – spoczynek
7. Stosowane leczenie – Metformax, Tritace, Sortis
8. Uczulenia – ASA
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Przebieg scenariusza

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider (wywiad)
 1. Czas wystąpienia pierwszych objawów 
 2. Lokalizacja 
 3. Czas trwania 
 4. Charakter bólu 
 5. Czynniki nasilające 
 6. Czynniki łagodzące 
 7. Stosowane leczenie  
 8. Uczulenia 
 9. Ułożenie w pozycji półwysokiej  

(przez dowolnego członka zespołu)
10. Podanie tlenu   

(przez dowolnego członka zespołu)

Pielęgniarka druga – pomiary
 1. Zmonitorowanie pacjenta    Uwagi: ...
 2. Tętno    Uwagi: ...
 3. Saturacja    Uwagi: ...
 4. Ciśnienie tętnicze krwi    Uwagi: ...
 5. Temperatura ciała    Uwagi: ...

Pielęgniarka trzecia – wykonanie EKG
 1. Właściwe podłączenie odprowadzeń kończynowych    Uwagi: ...
 2. Właściwe podłączenie odprowadzeń przedsercowych    Uwagi: ...
 3. Poproszenie pacjenta o spokojne leżenie, oddychanie i nieporuszanie się    

Uwagi: ...
 4. Wykonanie 12-odprowadzeniowego EKG    Uwagi: ...

Pielęgniarka czwarta – lider (pobranie krwi żylnej do badań laboratoryjnych) 
 1. Kompletny zestaw do pobrania krwi    Uwagi: ...
 2. Wszystkie probówki do pobrania krwi    Uwagi: ...
 3. Dezynfekcja rąk przed wykonaniem czynności    Uwagi: ...
 4. Pobranie krwi zgodnie z zachowaniem aseptyki i antyseptyki     Uwagi: ...
 5. Pobranie krwi zgodnie z algorytmem     Uwagi: ...

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   155 11.12.2020   12:31:39



156 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

PARAMETRY SYMULATORA 

Informacja ogólna Wartości startowe 

Parametry
początkowe
symulatora
Paleta 1

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 22/min 100/min 95/60 mm Hg 90 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE – ŚCIEŻKA 1 

Informacja ogólna  Wartości w przypadku podjęcia prawidłowych działań

Parametry
Paleta 2

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 19/min 90/min 110/7
mm Hg 96 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE – ŚCIEŻKA 2 

Informacja ogólna Wartości w przypadku braku działania przeciwbólowego przez 10 minut

Parametry
Paleta 3 

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 26/min 150/min 90/55 mm Hg 90 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE – ŚCIEŻKA 3 

Informacja ogólna Wartości w przypadku podania aspiryny

Parametry
Paleta 4

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 30/min 140/min 80/50 mm Hg 90 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE – ŚCIEŻKA 4 

Informacja ogólna Wartości w przypadku niepodania tlenu w ciągu 5 minut

Parametry
Paleta 5

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 28/min 125/min 90/60
mm Hg 96 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak
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PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE – ŚCIEŻKA 5 

Informacja ogólna Wartości w przypadku niepodania nitrogliceryny

Parametry
Paleta 6

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 20/min 100/min 70/40mmHg 90 – 36,7 – – –

Cechy duszność – – – – – – – –

Inne Brak

Diagnozy pielęgniarskie:
 1. Ból w okolicy mostka, promieniujący do prawej łopatki (6 pkt według NRS)
 2. Lęk, niepokój u pacjenta spowodowany stanem zdrowia
 3. Duszność spoczynkowa (IV stopień według MRC)
 4. Ryzyko wystąpienia sinicy obwodowej
 5. Brak wiedzy pacjenta na temat czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego

Cele podejmowanych działań:
 1. Zminimalizowanie bólu w okolicy mostka do 4 według NRS
 2. Uspokojenie pacjenta, zniesienie lęku i niepokoju
 3. Zmniejszenie duszności i ułatwienie oddychania, wspomaganie chorego w procesie oddychania 

(duszność III stopień według MRC)
 4. Dostarczenie pacjentowi wiedzy na temat szkodliwych czynników ryzyka zawału mięśnia ser-

cowego 

Metody osiągania celów postępowania:
 1. Udzielanie choremu informacji dotyczących występujących dolegliwości oraz sposobów ich 

zmniejszania
 2. Obserwacja zachowania (lęk, niepokój) i zmniejszanie negatywnych emocji
 3. Pomiar podstawowych parametrów życiowych pacjenta (ze szczególnym uwzględnieniem satu-

racji) 
 4. Tlenoterapia ciągła przez wąsy tlenowe na zlecenie lekarza – przepływ 1–3 l/min – stosowanie 

zwłaszcza w nocy (zwiększone niedotlenienie)
 5. Stosowanie odpoczynku w czasie wykonywania czynności wzmagających duszność (spożywanie 

posiłków, toaleta, rehabilitacja ogólnoustrojowa i oddechowa)
 6. Obserwacja stanu pacjenta, monitorowanie EKG i czynności serca
 7. Rozmowa z pacjentem na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu, błędów dietetycznych, 

zbyt małej aktywności fizycznej
 8. Ocena możliwości pacjenta w zakresie samodzielnego korzystania z toalety (ewentualna pomoc)
 9. Opracowanie planu opieki w sferze czynności higienicznych z udziałem pacjenta
10. Zapewnienie pomocy w trakcie wykonywania czynności higienicznych

Załącznik do scenariusza
KRYTERIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI:
 1. Wykonanie EKG
 2. Pomiar oddechów
 3. Pomiar tętna
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 5. Pomiar saturacji
 6. Pomiar temperatury ciała
 7. Pobranie krwi żylnej do badania
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DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Przywołanie tego, co się wydarzyło podczas symulacji, 
i opisanie działań przez uczestników. Począwszy od 
lidera, każdy student dokładnie opowiada o tym, co 
po kolei się wydarzyło, za co był odpowiedzialny i co 
wykonał.

• Co zrobiła(e)ś na początku?
• Jaką czynność wykonała(e)ś później?
• Jakie działanie zleciła(e)ś do wykonania drugiej 

pielęgniarce?
• W jaki sposób wykonała(e)ś tę czynność?
• Za co była(e)ś odpowiedzialna(y)?
• Co zrobiła(e)ś na końcu?
• Była(e)ś obserwatorem. Przedstaw jeszcze raz 

kolejność podejmowanych działań.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie studenci analizują doznane uczucia; jest 
to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. Każdy 
z uczestników wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

• Co czuliście, widząc chorego w ciężkim stanie na 
SOR?

• Co było dla was największym wyzwaniem 
w diagnozowaniu chorego z podejrzeniem zawału 
mięśniowego?

• W jakim celu zbieraliście wywiad?
• Dlaczego kontrolowaliście podstawowe parametry 

życiowe u chorego? 
• Jakie działania podjęliście względem chorego 

i dlaczego?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Dlaczego wykonaliście badanie EKG u pacjenta?
• Dlaczego podawaliście/nie podaliście nitrogliceryny 

pacjentowi?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

realizacji scenariusza?
• Jakie działania zostały podjęte wobec chorego w celu 

poprawy komfortu fizycznego i psychicznego?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?
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Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi, 
wziętymi z życia zdarzeniami, ocenę potrzeb, 
możliwości i sposobu wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w codziennej praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest ważne w postępowaniu 

z pacjentem, u którego podejrzewa się wystąpienie 
zawału mięśnia sercowego?

• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 
w czasie symulacji?

• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w trakcie realizacji scenariusza. Gdzie możemy 
zastosować uzyskane umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na drugiego człowieka. Wasze 
decyzje były przemyślane i trafne. Gratuluję!
Scenariusz dotyczył zdobycia umiejętności 
rozpoznawania objawów oraz przeprowadzenia 
odpowiednich badań i pomiarów u chorego z zawałem 
mięśnia sercowego.
Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Zdobyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji następnych 
scenariuszy (wymienić tematy scenariuszy).
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Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu medycznego
– objawów zawału mięśnia sercowego
– czynników determinujących powstanie zawału mięśnia sercowego
– podstawowych badań, jakie należy wykonać w celu diagnostyki zawału mięśnia 

sercowego
– elementów zestawu do pobrania krwi żylnej do badań laboratoryjnych

umiejętności:
– przeprowadzenia wywiadu medycznego
– wykonania pomiaru podstawowych parametrów życiowych
– wykonania 12 odprowadzeniowego EKG
– pobrania krwi żylnej do badań laboratoryjnych zgodnie z zasadami aseptyki 

i antyseptyki
– podania tlenu

Autorzy: Renata Dziubaszewska, Katarzyna Studnicka, Dawid Makowicz
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3. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ 
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS 

SCENARIUSZA
25 min

LICZBA 
STUDENTÓW

5 osób

NAZWA
Opieka pielęgniarska nad pacjentem w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym usunięcia 
tarczycy

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w zerowej dobie po zabiegu 
operacyjnym usunięcia tarczycy

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność monitorowania i oceny podstawowych parametrów życiowych po zabiegu 
operacyjnym oraz oceny stanu głosu

2. Umiejętność oceny stanu ogólnego pacjenta i obserwacji w kierunku powikłań 
pooperacyjnych, np. objawów krwawienia do jamy szyi, objawów wystąpienia tężyczki

3. Umiejętność realizowania zleceń lekarskich, podaży płynów i leków różnymi drogami
4. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniający się stan pacjenta
5. Umiejętność pobrania krwi do oceny poziomu wapnia
6. Umiejętność dokumentowania parametrów, wykonywanych czynności pielęgnacyjno- 

-leczniczych
7. Umiejętność współpracy w grupie

Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Symulator osoby dorosłej 
2. Kardiomonitor do pomiaru 

podstawowych funkcji 
życiowych – tętna, ciśnienia 
tętniczego krwi, saturacji, 
oddechu

3. Termometr elektroniczny do 
pomiaru temperatury ciała

4. Reduktor i butelka do tlenu 
5. Pompa infuzyjna 
6. Stetoskop 
7. Taca – 2 

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Jednorazowe rękawiczki 
niejałowe – S, M, L – po 1 
opakowaniu

2. Materiał opatrunkowy: gaziki –  
2 x jałowy pakiet 7 x 7 cm, 
szeroki przylepiec – rolka

3. Dreny – 2 
4. Butelka Redona – 2 
5. 1000 ml PWE 
6. Aparat do przetoczeń – 2 x
7. Lek OXY-NORM – 1 amp.
8. Igła nr 8 – 2 x
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Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

 8. Staza 
 9. Środek do dezynfekcji  

skóry – 2 
10. Pojemnik twardościenny
11. Sztuczna krew – 100 ml
12. Stelaż 
13. Kosz – 2 (worek czerwony, 

worek niebieski)
14. Poduszka „jasiek” 
15. Koc 
16. Peruka 
17. Kubek 
18. Marker 
19. Nożyczki 
20. Druki dokumentacji 

medycznej:
– karta obserwacyjna po 

zabiegu operacyjnym
– karta zleceń lekarskich
– karta gorączkowa
– skierowanie na 

pobranie krwi – poziom  
wapnia (Ca)

21. Pisemne zlecenie  
o podłączeniu płynów:
– 1000 ml PWE
– 4 l/min tlen
– OXY-NORM – 1 amp. 

= 20 mg/2 ml – rozp.  
w 50 ml w podaży 
i przez pompę infuzyjną 
– przepływ 1 ml/
godzinę

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

 9. Strzykawka – 2 ml, 5 ml,  
50 ml

10. Przewód do przetaczania 
z pompy infuzyjnej 

11. Elektrody do monitorowania 
EKG

12. Wąsy tlenowe 
13. Kolby – 4 szt.
14. Probówki – czerwony kolor –  

4 szt.
15. Kranik dwudrożny 
16. Gaziki – paczka
17. Miska nerkowata – 2 
18. Lignina – 10 płatów
19. Gąbka do nawilżania jamy 

ustnej – 3

Pozostałe 
wyposażenie

Założone wkłucie: wenflon 
różowy (G-20) – w zgięciu 
łokciowym ręki lewej.
Założony cewnik Foleya do 
pęcherza moczowego, worek 
zbiorczy na mocz zaczepiony 
o wieszak przymocowany do 
łóżka.
Na stoliku przyłóżkowym 
znajdują się: miska nerkowata, 
płaty ligniny, gąbki do 
nawilżania jamy ustnej, kubek 
wypełniony do połowy wodą.
Na stoliku (przy telefonie) leży 
dokumentacja pacjenta.
Obok łóżka stelaż,  
a na krześle – koc.
Na prawym nadgarstku – 
opaska identyfikacyjna.

Ubrania  
i charakteryzacja

Pacjentka jest w koszuli szpitalnej, 
ma perukę damską. Na szyi, 
powyżej obojczyków ma założony 
opatrunek – czysty, suchy. Spod 
opatrunku wyprowadzony jest dren 
prawy i lewy zakończony butelką 
Redona.
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Informacja
ogólna dla 
technika

Symulator osoby dorosłej – kobiety – umieszczony jest w łóżku w pozycji leżącej 
z wezgłowiem uniesionym o 30 stopni, przykryty kołdrą do poziomu klatki piersiowej.
Na przedniej ścianie szyi ma założony opatrunek. Z rany wyprowadzone są dwa dreny – 
jeden z prawej i drugi z lewej strony szyi. Dreny są zakończone zbiornikiem – butelką 
Redona. W butelce prawej znajduje się 100 ml krwistej treści, a w butelce Redona lewej – 
brak wydzieliny (pusta butelka).
Pacjent od początku scenariusza będzie zgłaszał trudności z oddychaniem – słyszalne 
będą świsty oddechowe, duszność, ból w okolicy rany pooperacyjnej. Wymioty pojawią się 
podczas podaży leku przeciwbólowego dożylnie.
Głos do studentów: skóra twarzy jest blada. 
Po około 10 minutach scenariusza pacjent zgłasza mrowienie i drętwienie w okolicy ust 
i palców rąk.

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech
EKG
tętno NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy

Liczba 12/min 95/min 110/90 mm Hg 92% – 37.0 – na zmianę powieki
zamknięte/otwarte

Cechy płytki niemia-
rowe – – – – – –

Inne

CRT – 3 sekundy 
Masa ciała – 58 kg
Wzrost – 160 cm
Świadomość – zachowana
Symulator ustawiony na 10 stopni głośności

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy scenariusz, dlatego proszę o ciszę i zajęcie miejsc”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem scenariusza
2. Zaprezentowanie części zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Poinformowanie o tym, gdzie będzie przeprowadzany scenariusz (oddział chirurgiczny – sala  

pooperacyjna)
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie – wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego: pacjentka A.N.... 
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i sprzętem
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INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się postępowania 
z pacjentem w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym 
usunięcia tarczycy.

Celem zajęć jest nabycie lub utrwalenie 
umiejętności:
1. poprawnego zamonitorowania pacjenta i oceny 

podstawowych parametrów życiowych po zabiegu 
operacyjnym oraz stanu głosu

2. oceny stanu ogólnego pacjenta i obserwacji 
w kierunku powikłań pooperacyjnych, np. objawów 
krwawienia do jamy szyi, objawów sugerujących 
wystąpienie tężyczki

3. realizowania zleceń lekarskich, prawidłowego 
zastosowania zasad przygotowania i podaży płynów 
oraz leków różnymi drogami

4. szybkiego reagowania na zmieniający się stan 
pacjenta

5. zgodnego z procedurą pobierania krwi do badań 
laboratoryjnych

6. dokumentowania parametrów i wykonywanych 
czynności pielęgnacyjno-leczniczych

7. współpracy w zespole

Prawidłowa ocena stanu pacjenta po zabiegu 
usunięcia tarczycy jest niezbędnym elementem 
pielęgnowania i profilaktyki powikłań we wczesnym 
okresie pooperacyjnym. 
Podczas zajęć nauczycie się, w jakim kierunku i jak 
często monitorować podstawowe parametry życiowe, 
dokonywać oceny stanu pacjenta, realizować zlecenia 
lekarskie, uzupełniać dokumentację medyczną 
i interpretować wyniki w niej podane.

Podczas praktyk niejednokrotnie mieliście do czynienia 
z pacjentem bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. 
Dzisiaj zaopiekujecie się pacjentem po usunięciu 
tarczycy.
Przypomnijmy sobie:
Tarczyca – gdzie się znajduje i jaka jest jej rola 
w organizmie człowieka? Wskazania do zabiegu 
usunięcia tarczycy? Schorzenia tarczycy?
Jak przygotować chorego do operacji? Na co zwrócić 
uwagę szczególnie?

Po zabiegu operacyjnym:
1. Jaki wygląd charakteryzuje pacjenta po zabiegu 

usunięcia tarczycy?
2. Na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę po 

przejęciu chorego z bloku operacyjnego na salę 
pooperacyjną na oddziale chirurgicznym?

3. Jakie powikłania ze strony układu oddechowego, 
krążenia oraz rany pooperacyjnej mogą wystąpić 
u chorego w bezpośrednim okresie pooperacyjnym?

4. Co może wpływać na pogorszenie stanu pacjenta?
5. Czy jesteśmy w stanie zapobiec ich wystąpieniu?
6. Jakie są zasady opieki nad pacjentem w dobie 

zerowej po usunięciu tarczycy? 
Wyobraźcie sobie, że pracujecie na oddziale 
chirurgicznym. Na salę pooperacyjną z bloku 
operacyjnego zostaje przewieziona pacjentka 
bezpośrednio po zabiegu usunięcia tarczycy. 
Chora jest wybudzona, ale senna, oddechowo 
i krążeniowo wydolna. Widoczny jest opatrunek na 
przedniej ścianie szyi i dwa dreny wychodzące z loży 
pooperacyjnej.

Należy kontynuować opiekę nad tą pacjentką. 
Jak myślicie, od jakich czynności powinniście zacząć?
Jakie parametry będą konieczne do skontrolowania 
i w jakich odstępach czasowych powinniście powtarzać 
pomiary?
Pamiętajcie o karcie obserwacji po zabiegu 
operacyjnym, aby dokumentować wszelkie parametry.
Należy odebrać i realizować pooperacyjne zlecenia 
lekarskie.
Co powinniście wziąć pod uwagę, obserwując ranę 
pooperacyjną? (np. przemakanie, dreny) Dlaczego?
Na jakie powikłania narażony jest pacjent?  
(np. krwawienie, duszność, zapadanie chrząstek 
tchawicy, tężyczka, przełom tyreotoksyczny)
Co należy zrobić w sytuacji pojawienia się duszności?
Co zrobisz, jeżeli chory zgłosi drętwienie wokół ust? 
Czym może być to spowodowane?
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Teraz przydzielę role:
Kto z was chciałby zostać liderem grupy?
Dobrze – Ty będziesz liderem.
Proszę lidera o przydzielenie pozostałych ról.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

 

Wykładowca

Scenariusz będzie realizowany w sali pooperacyjnej oddziału chirurgicznego.  
W sali znajduje się pacjentka (SYMULATOR) – leży w łóżku. Zapoznaję z obsługą 
symulatora. Nad łóżkiem w panelu zamontowanym przy ścianie znajdują się dostępy 
do gazów medycznych – tlen oraz próżnia. Obok pacjentki jest kardiomonitor. 
W szafkach znajdują się elektrody do monitorowania, cewniki tlenowe – wąsy lub 
maska, reduktory tlenu. Na dwóch stolikach obok łóżka znajduje się potrzebny sprzęt 
oraz przygotowane są: karta zleceń lekarskich, karta obserwacyjna po zabiegu, karta 
gorączkowa pacjenta. Na sali jest telefon – w razie konieczności wezwania lekarza  
czy konsultacji z nim. Numer do lekarza – 21.

Studenci
zapoznają się z fantomem i ze sprzętem (wyjmują z opakowania, oglądają, dotykają, 
zapoznają się z obsługą, funkcją kardiomonitora). Przeglądają dokumentację.
Czy wszystko jest zrozumiałe? Czy macie jakieś pytania? 

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
Pani A.N., lat 58, przyjęta na salę pooperacyjną oddziału chirurgicznego po 
wykonanym dzisiaj zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy w znieczuleniu ogólnym. 
Pacjentka leży w łóżku na plecach, głowę ma uniesioną pod kątem 30 stopni. 

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjentka jest wybudzona, ale senna, cierpi z powodu bólu rany pooperacyjnej.  
Nie jest w stanie utrzymywać ciągłego kontaktu słownego z racji podrażnienia strun 
głosowych, trudności z oddychaniem i podrażnienia gardła rurką intubacyjną.  
Na zadawane pytania odpowiada cicho, pojedynczymi słowami. Odczuwa nudności 
po zabiegu. Rana pooperacyjna na przedniej ścianie szyi zaopatrzona jest jałowym 
opatrunkiem, obecne są dwa dreny Redona – odbarczające wydzieliny z loży 
pooperacyjnej, m.in. krew. Chora odczuwa dyskomfort w miejscu cięcia operacyjnego – 
zgłasza uczucie opadania głowy do tyłu. Wkłucie obwodowe (wenflon różowy G 20) 
założone w zgięciu łokciowym ręki lewej. Chora zacewnikowana. Stan pacjentki 
w trakcie opieki ulega zmianie. Pojawią się objawy wskazujące na obniżenie poziomu 
wapnia we krwi wskutek usunięcia przytarczyc. 
W dokumentacji zapisane są zalecenia lekarskie po zabiegu operacyjnym. Parametry 
trzeba monitorować (parametry wyjściowe: oddech – 12/min, tętno – 95 uderzeń/min, 
NBP– 110/90 mm Hg, SpO2 92%, temp 37°C, ból według VAS = 8, CRT – 3 sek.).
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Wywiad

Pacjentka: lat 58, nauczycielka, objawy typowe dla nadczynności tarczycy odczuwała 
od 2 lat, leczyła się na nadczynność tarczycy oraz zaburzenia rytmu serca.  
Do lekarza zgłosiła się 3 miesiące przed obecnym zabiegiem. Po serii badań 
i konsultacji zdiagnozowano nowotwór tarczycy ze wskazaniem do usunięcia całego 
narządu. Zaplanowano zabieg operacyjny. Pacjentka w ramach przygotowania 
do zabiegu miała wiele konsultacji, m.in. kardiologiczną, laryngologiczną, 
psychologiczną i chirurgiczną. Została wprowadzona w stan eutyreozy przed 
zabiegiem, tj. wyrównania gospodarki hormonalnej. Pacjentką opiekuje się mąż. 
Chora paliła papierosy przez 20 lat. Po zdiagnozowaniu choroby rzuciła palenie.  
Nie podaje, że ma jakieś uczulenia. Przyjęła szczepienia p/WZW. Podczas przyjęcia 
do szpitala była zaniepokojona sytuacją chorobową i dalszymi rokowaniami, jednakże 
współpracuje z zespołem terapeutycznym. To kolejna hospitalizacja i drugi zabieg 
operacyjny w życiu pacjentki. W przeszłości przebyła operację usunięcia piersi lewej.

SCENARIUSZ
Odpowiedzi technika 

lub nauczyciela 
jako pacjenta:

Lista kontrolna:
student wykonał/ 

nie wykonał (w miejscu 
kropek pkt od 0 do 2)

Lider myje i dezynfekuje ręce – podchodzi do łóżka 
pacjentki. W ręku trzyma dokumentację po zabiegu, 
tj. zlecenia.
1. Wita się z chorą. Przedstawia się: Dzień dobry – 

jestem pielęgniarką. 
2. Pyta: Czy słyszy mnie Pani?

Lider poleca pielęgniarce pierwszej podłączenie chorej 
do kardiomonitora, SpO2, pomiar NBP.

Lider informuje pacjentkę, że jest już po zabiegu: Jest 
Pani już po operacji, na chirurgii. Będziemy panią 
monitorować, proszę być spokojną.

3. Może mieć pani trudność z mówieniem po tym 
zabiegu.

4. Ma pani opatrunek na szyi i dwa dreny – proszę 
uważać na nie.

5. Czy coś panią boli?
6. W skali od jeden do dziesięciu na ile pani określi 

ten ból rany? 

Pacjentka mówi cicho: 
TAK

Chora odpowiada, że boli 
ją rana.
Pacjentka odpowiada –  
na pięć–sześć. Chora 
mówi też, że trudno jej 
oddychać i ma poczucie 
opadania głowy.

Lider:
Wywiad – ... 

Uspokojenie pacjentki, 
wsparcie psychiczne – ...
Komunikacja z pacjentem 
– ...

Zawiadomienie lekarza – 
niepożądane objawy – ...

Komunikacja z zespołem 
– ...

Ocena natężenia bólu – ...

Zapewnienie bezpieczeń-
stwa epidemiologicznego 
– ...
Max. 14 / ...
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1673. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Lider prosi studenta o pomiar tętna, oddechu, 
temperatury i CRT oraz o podłożenie poduszki 
„jasiek” pod głowę chorej.

Pielęgniarka pierwsza dezynfekuje ręce – informuje 
pacjentkę o wykonywanych czynnościach. Monitoruje 
pacjentkę:
1. Ciśnienie tętnicze krwi – 110/90 mm Hg (ręka 

prawa!)
2. Saturacja – 92%
Informuje lidera o wynikach.
Pielęgniarka pierwsza przekazuje obserwatorowi 
wyniki pomiarów.

Obserwator notuje w karcie obserwacji pooperacyjnej.

Student dezynfekuje ręce. Informuje chorą o tym, co 
będzie wykonywał. Mierzy:
1. Temperaturę ciała – 37°C
2. Tętno – 95 ud./min
3. Oddech – 12 odd./min
4. CRT – 3 sek.
Student przekazuje obserwatorowi wyniki pomiarów. 
Podkłada poduszkę.

OBSERWATOR zapisuje pomiary w karcie obserwacji 
pooperacyjnej.

LIDER poleca pielęgniarce drugiej podłączenie 
tlenu przez wąsy tlenowe w przepływie 4 l/min  
oraz przygotowanie 1500 ml Optylite  
i 2 ml = 20 mg/leku Oxy-Norm w pompie  
infuzyjnej (50 ml).

LIDER zwraca się do pacjentki: Zaraz podłączymy 
pani tlen oraz zlecone przez lekarza leki.

Pielęgniarka druga
dezynfekuje ręce, informuje chorą o tym, co wykonuje.
Zakłada wąsy tlenowe i reguluje podaż tlenu – 
przepływ 4 l/min. 
Przygotowuje płyny i lek: 2 ml = 20 mg/leku  
Oxy-Norm do pompy infuzyjnej (50 ml).

Pielęgniarka druga sprawdza wkłucie dożylne. 
Informuje pacjentkę o podłączeniu kroplowego wlewu 
dożylnego przez pompę infuzyjną.
1. Podłącza pompę infuzyjną z lekiem.
2. Dokumentuje wykonanie czynności.

Chora odpowiada:  
dobrze.

Pacjentka pyta, 
czy dostanie coś 
przeciwbólowego.

Pielęgniarka pierwsza:
Pomiar i ocena parame-
trów:
EKG – ...
RR – ... (prawa ręka!)
SpO2 – ...

Ocena opatrunku i po-
łożenia drenów według 
zasad – ...
Pobranie krwi żylnej 
zgodnie z procedurą – ...
Kompletność zestawu – ...
Przestrzeganie aseptyki 
i antyseptyki – ...

Informowanie pacjenta 
– ... 
Dokumentowanie 
czynności – ...
 
Max. 18 / ...

Pielęgniarka druga:
Podanie tlenu – ... 
Kompletność zestawu – ...

Przygotowanie płynu 
i leku zgodnie z procedurą 
– ...

Podłączenie leku według 
procedury – ...

Przestrzeganie aseptyki 
i antyseptyki – ...
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168 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Lider pyta chorą: Czy wszystko w porządku?

Student podaje miskę nerkowatą i ligninę, okrywa 
dodatkowym kocem pacjentkę. 

Lider zleca pielęgniarce pierwszej kontrolę 
opatrunku i drenażu.
Pielęgniarka pierwsza kontroluje stan rany 
pooperacyjnej: szczelność opatrunku, ilość i jakość  
treści w drenach i w butelkach zbiorczych Redona  
oraz położenie butelek, przebieg drenów.

LIDER pyta pacjentkę o samopoczucie: Czy lepiej się 
pani czuje?

Lider uspakaja chorą: Proszę być spokojną, jest pani 
pod właściwą opieką, poproszę lekarza.

Lider powiadamia lekarza – DZWONI.
Zleca ponowny pomiar parametrów.

Zlecono pobranie krwi na poziom stężenia wapnia – 
SKIEROWANIE otrzymuje lider (ktoś podaje ze 
sterowni).

Lider prosi pielęgniarkę pierwszą o pobranie krwi 
żylnej do oznaczenia poziomu wapnia we krwi; 
tłumaczy chorej możliwą przyczynę tych odczuć.

Pielęgniarka pierwsza przygotowuje zestaw. 
Dezynfekuje ręce. Pyta pacjenta o zgodę. Wykonuje 
pobieranie krwi żylnej.

Chora przytakuje (głos).

Pacjentka twierdzi, że 
będzie wymiotować.

Chora zgłasza uczucie 
zimna – ma dreszcze.

Chora zgłasza uczucie 
drętwienia wokół ust 
i mrowienie palców u rąk.

Pyta: Dlaczego tak się 
dzieje?

Pacjentka zadaje  
pytanie: W jakim celu to 
pobieranie krwi? 
– Zgadza się.

Informowanie pacjenta 
– ...

Dokumentowanie 
czynności – ...
Max. 14 / ...
Student: 
Pomiar parametrów 
według zasad: 
Temp. ciała – ...
Tętno – ...
Oddech – ...
CRT – ... 

Zabezpieczenie przed 
zabrudzeniem bielizny 
osobistej i pościelowej – ...

Przestrzeganie aseptyki 
i antyseptyki – ...

Zapewnienie komfortu 
chorej (poduszka, koc) – ...

Komunikacja w zespole 
– ...
Max. 16 /...

Obserwator:
Bieżące śledzenie i doku-
mentowanie – ...

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE WRAZ Z PRZEBIEGIEM SCENARIUSZA

Informacja ogólna Wartości w przypadku niepodania tlenu w ciągu 5 minut

Parametry
symulatora
po 15 mi- 
nutach

Nazwa
R – 

oddech
EKG  
tętno NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 22/min 105/min 140/95 mm Hg 97% – b.z. brak za-
mknięte brak

Cechy
przyśpie-

szony
niemia-

rowe – – – – – – –

Inne Brak

KONIEC SCENARIUSZA
Proszę uporządkować pracownię. 
W tym czasie pomyślcie, co zrobiliście dobrze w trakcie realizacji scenariusza.
Zapraszam do pokoju analizy – debriefingu.
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1693. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Kompleksowa i wnikliwa ocena stanu pacjenta 
bezpośrednio po zabiegu operacyjnym pozwala  
zapobiec wielu powikłaniom. Bardzo ważna jest 
obserwacja chorego, parametrów, opatrunku, 
realizowanie zleceń i rozmowa (w tym przypadku 
zadawanie krótkich pytań). Tylko wówczas możemy 
zauważyć zmianę stanu pacjenta. 
Osiągnięte cele będą przydatne w realizacji 
scenariuszy uwzględniających postępowanie 
z pacjentem po zabiegu operacyjnym.

Faza opisu 
Przywołanie tego, co się wydarzyło podczas symulacji, 
i opisanie działań przez uczestników. Począwszy od 
lidera, każdy student dokładnie opowiada o tym, co 
się po kolei wydarzyło, za co był odpowiedzialny i co 
wykonał.

Lider – Za co byłaś odpowiedzialna?
Pielęgniarka pierwsza – Jaka była twoja rola? 
Student – Jakie czynności miała(e)ś zlecone?
Pielęgniarka druga – A jaka była Twoja rola?
Obserwator – Jaka była twoja rola? Przypomnij 
nam, jakie były wyniki parametrów życiowych 
pacjentki. Czy zaobserwowała(e)ś, aby osoby się ze 
sobą komunikowały? Czy były jakieś informacje, które 
można by było przekazać w inny sposób? 

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

 
Co czuliście, widząc pacjenta bezpośrednio po 
zabiegu?

Lider
Jaka była twoja pierwsza myśl na widok pacjenta?
Pielęgniarka pierwsza
Kontrolowałaś też stan opatrunku, czy coś cię 
zaniepokoiło? Co wzięłaś pod uwagę, kontrolując 
drenaż i opatrunek? Czy coś byś zmieniła, wykonując 
to raz jeszcze?
Pielęgniarka druga
Jaki był cel twoich czynności? Dlaczego podłączyłaś 
pompę infuzyjną? Czy zgodzisz się ze mną, że pacjent 
bezpośrednio po zabiegu nie może zostać sam, że 
wymaga wnikliwej obserwacji?
Student 
Co zrobiłeś dobrze? Dlaczego ważne jest 
monitorowanie pacjenta po zabiegu?
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Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w trakcie realizacji scenariusza. Gdzie możemy 
zastosować nabyte umiejętności?

Faza aplikacji
Dziękuję wam bardzo. Widziałam, że dobrze pora-
dziliście sobie ze scenariuszem. Zgodzicie się ze mną, 
że stan pacjentki, którą monitorowaliście, wymagał 
wnikliwej obserwacji – należało podłączyć tlen, podać 
leki i płyny nawadniające. Interwencja lekarza była 
konieczna, a wy wiedzieliście, kiedy lekarza wezwać. 
Komunikacja w grupie przebiegła należycie – jest to 
bardzo potrzebne, by zrealizować założony cel.

Zastosowanie 
umiejętności

Umiejętności zdobyte podczas realizacji tego scenariusza będą wykorzystane w innych 
scenariuszach – w sytuacji postępowania z pacjentem po zabiegu operacyjnym w dobie 
zerowej.
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Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– zasad opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym
– podstawowych parametrów życiowych
– zasad monitorowania rany pooperacyjnej

umiejętności:
– sprawnego monitorowania funkcji życiowych człowieka, zmierzenia ciśnienia 

tętniczego krwi, tętna, oddechu, saturacji
– przygotowania i podania leków i płynów infuzyjnych, pobrania krwi żylnej do 

badań
– właściwego reagowania na zmieniający się stan pacjenta
– wykorzystywania narzędzi do oceny natężenia bólu
– interpretowania wartości parametrów życiowych
– uzupełnienia dokumentacji medycznej (karta obserwacyjna pacjenta po zabiegu, 

karta zleceń lekarskich)

Autor: Małgorzata Moskal-Szybka
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SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Karmienie niemowlęcia 

CEL 
GŁÓWNY

Student potrafi zastosować prawidłowe i skorygować nieprawidłowe techniki przystawienia 
dziecka do piersi.

Cele 
szczegółowe

Student:
1. Zna metody i techniki karmienia piersią
2. Potrafi zweryfikować techniczne aspekty karmienia piersią
3. Potrafi przystawić dziecko do piersi w pozycji: klasycznej, krzyżowej, spod pachy,  

leżącej na boku, leżącej na wznak, fasolki
4. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i pacjentki
5. Stosuje fachową terminologię dotyczącą karmienia noworodka

Metoda Symulacja wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

Fantom niemowlęcia/
symulator

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Podkład jednorazowy
2. Rękawiczki jednorazowe 

niejałowe
3. Czyste pieluszki jednorazowe
4. Chusteczki jednorazowe do 

higieny okolicy krocza dla 
niemowląt

5. Środek do dezynfekcji 
powierzchni

Pozostałe 
wyposażenie

1. Stół do przewijania 
2. Pojemnik na brudne 

pieluszki i chusteczki 
jednorazowe do higieny 
krocza u niemowląt

3. Krem do pielęgnacji 
pośladków dla niemowląt

4. Łóżko pacjentki
5. Wózek dla noworodka
6. Poduszka do karmienia lub 

koc

Ubrania  
i charakteryzacja

1. Kaftanik
2. Śpioszki
3. Czapeczka
4. Rożek lub kocyk
5. Pielucha tetrowa

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   171 11.12.2020   12:31:40



172 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Informacja
ogólna dla 
technika

Na łóżku siedzi matka (student lub nauczyciel), na rękach trzyma dziecko (symulator/
fantom).
Dziecko jest ubrane w kaftanik, śpioszki, czapeczkę, ma założoną pieluchę jednorazową, 
jest zawinięte w rożek lub kocyk.

Parametry 
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica Oczy Obrzęki

Liczba
35 odd./

min 120 u/min 90/60 mm Hg – 36,7 – – –

Cechy – – – – – – – –

Inne

Stan ogólny dziecka jest dobry. Niemowlę jest ożywione, wykonuje ruchy głowy połączone 
z odruchem szukania.
Matka dziecka jest w obniżonym stanie emocjonalnym, nie radzi sobie z przystawieniem 
dziecka do piersi.

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc – informuje:  

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem scenariusza
2. Zaprezentowanie części zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych zajęć
3. Przedstawienie i omówienie krótkie celu głównego oraz celów szczegółowych scenariusza – rozmowa 

oparta na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Upewnienie się, czy studenci rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie
6. Zaprezentowanie pacjenta (noworodek wraz z matką)
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z miejscem realizacji scenariusza 

i sprzętem
INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się metod i technik 
karmienia piersią oraz prawidłowego przystawienia 
dziecka do piersi, w szczególności w pozycjach: 
klasycznej, krzyżowej, spod pachy, leżącej na boku, 
leżącej na wznak, fasolki.
Nauczymy się oceniać techniczne aspekty karmienia 
piersią zarówno ze strony matki, jak i dziecka.
Wszystkie czynności będą wykonywane zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa własnego i pacjentki.
Umiejętność prawidłowego przystawienia dziecka do 
piersi jest warunkiem właściwie przebiegającej laktacji 
i pozwala uniknąć problemów.

Czy widzieliście kiedyś noworodka?
Czym jest laktacja? Jakie fazy laktacji wyróżniamy?
Jakie korzyści z karmienia piersią dla matki znacie?
Jakie są korzyści z karmienia piersią dla noworodka?
Czy wszystkie noworodki mogą być karmione piersią?
Jakie są przeciwwskazania do karmienia piersią?
Jakie oznaki mogą świadczyć o gotowości noworodka 
do ssania?
Jakie uczucia mogą towarzyszyć człowiekowi, gdy 
znajduje się w nowej, trudnej dla niego sytuacji?
Wyobraźcie sobie, że jesteście na oddziale położniczo- 
-noworodkowym, a waszą pacjentką jest młoda matka,
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Ocena technicznych aspektów karmienia piersią 
pomaga wychwycić wszelkie nieprawidłowości, szybko 
je zweryfikować i skorygować, zanim staną się złym 
nawykiem. 

W trakcie karmienia piersią bardzo ważnymi 
elementami są komfort i bezpieczeństwo. Odpowiednia 
pozycja karmienia poprawia jakość ssania piersi 
przez dziecko, a także minimalizuje ewentualne 
podrażnienia brodawek sutkowych i dolegliwości 
bólowe pleców u matki.

Należy pamiętać, że mimo iż karmienie piersią 
jest procesem naturalnym, wymaga czasu na naukę 
prawidłowego przystawienia dziecka i profesjonalnej 
motywacji do pokonywania trudności. 

która nie potrafi nakarmić swojego dziecka. Wasze 
zadanie polega na pokazaniu jej, jak prawidłowo 
przystawić dziecko do piersi. Należy przekazać 
pacjentce informacje, kiedy dziecko jest gotowe do 
ssania, zaprezentować różne pozycje karmienia oraz 
zwrócić uwagę na techniczne aspekty karmienia. 
W trakcie instruktażu należy profesjonalnie 
motywować pacjentkę, aby nie bała się karmić swojego 
dziecka piersią i nie poddawała się przy napotkaniu 
trudności. 

Przydzielenie ról studentom.

Czy wszystkie informacje są zrozumiałe i wiecie, za 
co jesteście odpowiedzialni?

Karmienie piersią to optymalny sposób żywienia, zapewniający pełnię zdrowia i prawidłowy 
rozwój każdego noworodka, niezależnie od rasy, kultury i warunków socjoekonomicznych w danym 
kraju.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze pełne 
6 miesięcy życia i utrzymanie karmienia piersią do 2 lat i dłużej, przy tym stopniowo wprowadzanie 
żywności dodatkowej odpowiedniej do wieku niemowlęcia lub dziecka.

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) zaleca wyłączne karmienie piersią jako wystarczające 
dla prawidłowego rozwoju i wzrostu niemowląt przez pierwsze 6 miesięcy życia oraz utrzymanie go 
co najmniej 12 miesięcy życia lub dłużej.

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zaleca 
wyłączne karmienie piersią przez okres co najmniej 4 miesięcy (17 tygodni, do początku 5. miesiąca 
życia), zaś wyłączne lub dominujące karmienie piersią przez około 6 miesięcy (26 tygodni, do począt-
ku 7. miesiąca życia) jest pożądanym celem.

Oznakami gotowości noworodka do ssania są:
– otwieranie ust,
– wysuwanie języka,
– wkładanie rąk do ust,
– ruchy głowy połączone z odruchem szukania,
– przypadkowe chwytanie ustami w poszukiwaniu brodawki,
– dążenie ciała dziecka w kierunku brodawki,
– ogólne odprężenie i ożywienie po trudach porodu.

Tabela 1. Ocena technicznych aspektów karmienia piersią

Matka Dziecko
– pozycja matki
– ustawienie w stosunku do dziecka
– podparcie matki
– sposób podania piersi
– przystawienie dziecka do piersi
– przebieg aktu karmienia

– ułożenie dziecka
– ustawienie w stosunku do matki
– podparcie dziecka
– sposób chwytania piersi
– przystawienie do piersi i funkcja ssania
– pobieranie pokarmu w czasie aktu karmienia

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   173 11.12.2020   12:31:40



174 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Pozycja do karmienia powinna być przede wszystkim wygodna dla matki i dziecka. Podstawą 
jest bliskość ciała matki i dziecka. Dziecko brzuchem przylega do ciała matki, twarz ma skierowaną 
do piersi. Matka przedramieniem podtrzymuje stabilnie głowę, plecy i pośladki dziecka. Dodatkowo 
może być ono podparte poduszkami. Głowa dziecka powinna mieć możliwość ruchu, być minimal-
nie odchylona i znajdować się na wysokości piersi. Nos powinien być naprzeciwko brodawki, a broda 
przylegać do piersi, która podtrzymywana jest chwytem bocznym (C) lub od dołu (U) i nie dotyka 
otoczki.

Tabela 2. Typy pozycji

Pozycja klasyczna
– nogi matki są stabilnie oparte na podłożu
– plecy są podparte i wyprostowane
– łokcie i przedramiona są podparte
– ucho, bark, biodro dziecka są ułożone w jednej 

linii
– brzuch dziecka jest skierowany do brzucha matki
– główka noworodka jest ułożona w zgięciu 

łokciowym matki
– ramię podtrzymuje ciało dziecka z dłonią w 

okolicy miednicy, kręgosłup i pośladki dziecka 
podtrzymywane są przedramieniem matki

– całe ciało dziecka ułożone jest na wysokości piersi
– wolna dłoń podtrzymuje pierś

Pozycja krzyżowa
– nogi matki są stabilnie oparte na podłożu
– plecy są podparte i wyprostowane
– łokcie i przedramiona są podparte
– ucho, bark, biodro dziecka są ułożone w jednej 

linii
– brzuch dziecka jest skierowany do brzucha matki
– ramię przeciwne do piersi podtrzymuje ciało 

dziecka, a główka jest podparta dłonią matki
– druga dłoń swobodna jest pomocna w 

precyzyjnym przystawieniu do piersi
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Pozycja spod pachy
– nogi matki są stabilnie oparte na podłożu
– plecy są podparte i wyprostowane
– łokcie i przedramiona są podparte
– ucho, bark, biodro dziecka są ułożone w jednej 

linii
– główka i kark dziecka ułożone są na dłoni matki
– brzuch dziecka jest skierowany do boku matki
– kręgosłup i pośladki noworodka podpierane są 

przedramieniem matki
– nóżki są ułożone pod pachą matki

Pozycja leżąca na boku
– matka leży na boku
– plecy i głowa są podparte na poduszkach
– ramię jest ustabilizowane na łóżku, nie może 

opierać się na łokciu
– zalecana jest poduszka między kolanami
– brzuch dziecka jest skierowany do brzucha matki
– głowa dziecka jest nieznacznie uniesiona na 

wysokości piersi
– ciało dziecka matka obejmuje ramieniem lub 

podpiera poduszką

Pozycja leżąca na wznak
– matka leży na plecach
– ramię podtrzymujące jest dobrze podparte
– nogi są lekko ugięte w kolanach
– stopy są podparte
– dziecko jest ułożone na matce wzdłuż lub skośnie

Pozycja fasolki
– matka obejmuje ramionami ciało dziecka
– ciało dziecka jest ułożone nieco bocznie do ciała 

matki
– zachowana jest symetria ciała dziecka
– miednica dziecka jest ułożona nieco niżej niż 

barki i kończyny – wsunięta między nogi matki
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca prezentuje studentom wyposażenie sali.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
J.C. w pierwszej dobie po porodzie drogami i siłami natury przebywa na oddziale 
położniczo-noworodkowym wraz z dzieckiem – noworodkiem płci żeńskiej. 

Obecny stan 
kliniczny 

Noworodek jest ożywiony, wykonuje ruchy głowy połączone z odruchem szukania.
Kobieta jest w obniżonym stanie emocjonalnym, nie zgłasza żadnych dolegliwości.

Wywiad

Pacjentka nie radzi sobie z przystawieniem dziecka do piersi, boi się, że jej dziecko 
będzie głodne. Wyraża chęć współpracy.
Nie rozpoznano żadnych przeciwwskazań do karmienia piersią zarówno ze strony 
matki, jak i noworodka.

Przebieg scenariusza

Pielęgniarka (wykonała/nie wykonała):
zapoznaje się z dokumentacją pacjentki – problemy z przystawieniem 
do piersi.
uzyskuje zgodę od pacjentki na przystawienie dziecka do piersi.
higienicznie myje ręce.
wyjaśnia pacjentce, że przed karmieniem należy przewinąć dziecko.
prosi studentkę o pomoc w przewinięciu noworodka.
higienicznie myje ręce, zakłada rękawiczki.
obserwuje i zapisuje przebieg zdarzeń.
rozmawia z matką dziecka.
zmienia pieluszkę dziecku.
przeprowadza toaletę okolicy pieluszkowej.
podaje dziecko matce.
myje i dezynfekuje ręce.
porządkuje miejsce pracy.
wskazuje na prawidłową pozycję dziecka w trakcie karmienia: 
kręgosłup wyprostowany, głowa ma możliwość ruchu, głowa dziecka 
znajduje się na wysokości piersi, nos naprzeciwko brodawki, usta 
i broda noworodka dotykają piersi.
instruuje matkę, by podrażniła brodawką okolicę ust u noworodka 
w celu szerokiego otwarcia ust dziecka.
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pomaga przystawić dziecko do piersi – brodawka wraz z otoczką 
powinny być wprowadzone głęboko do jamy ustnej dziecka.
wskazuje na konieczność obserwacji noworodka: policzki nie mogą 
się zapadać, wargi wywinięte na zewnątrz, w kąciku ust może być 
widoczny pracujący język, słychać połykanie bez cmokania i mlaskania.
obserwuje matkę: upewnia się, czy kobieta odczuwa ssanie bez  
dolegliwości bólowych, czy czuje się komfortowo w wybranej pozycji.
po karmieniu instruuje, jak odstawić dziecko od piersi – jeśli samo nie 
wypuści brodawki, pomocne jest włożenie małego palca w kącik ust 
i wyjęcie brodawki.
zachęca matkę do zadawania pytań.
udziela wsparcia emocjonalnego.

Diagnozy pielęgniarskie: 
1. Stres matki wywołany nową sytuacją życiową i brakiem umiejętności przystawienia dziecka do 

piersi
2. Ryzyko nadmiernej utraty masy ciała u noworodka wskutek nieefektywnego karmienia 
3. Ryzyko podania butelki z mlekiem modyfikowanym dziecku w wyniku obaw matki o wygłodze-

nie dziecka
4. Ryzyko wystąpienia problemów laktacyjnych ze względu na nieprawidłową technikę karmienia
5. Ryzyko wystąpienia lub nasilenia objawów baby blues wskutek nieradzenia sobie matki w nowej 

sytuacji

Cele podejmowanych działań:
1. Łagodzenie u matki stresu związanego z nową sytuacją życiową
2. Zminimalizowanie ryzyka nadmiernej utraty masy ciała noworodka i przedłużenia okresu hospi-

talizacji
3. Zmniejszenie ryzyka niepotrzebnego podania dziecku butelki z mlekiem modyfikowanym
4. Zminimalizowanie ryzyka problemów laktacyjnych wywołanych przez nieprawidłową technikę 

karmienia
5. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych typowych dla okresu poporodowego

Metody osiągania celów postępowania:
1. Profesjonalna rozmowa z matką, okazywanie jej empatii i zrozumienia, zachęcenie do zadawania 

nurtujących ją pytań
2. Wyjaśnienie pacjentce mechanizmów laktacji, instruktaż prawidłowej techniki karmienia 
3. Zapewnienie pacjentki, że nie zagłodzi swojego dziecka, omówienie zalet karmienia dla matki 

i noworodka
4. Instruktaż prawidłowego przystawienia dziecka do piersi i jego odstawienia, edukacja w zakresie 

obserwacji dziecka podczas aktu karmienia
5. Udzielenie wsparcia emocjonalnego, motywowanie do walki o laktację i długie karmienie piersią

Kryteria pozytywnej oceny wyników postępowania:
1. Nawiązanie dobrego kontaktu z matką
2. Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka
3. Efektywne karmienie piersią, brak potrzeby podania dziecku mleka modyfikowanego
4. Prawidłowa technika przystawienia dziecka do piersi
5. Wyrównany nastrój psychiczny pacjentki
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Załącznik do scenariusza
KRYTERIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI:
 1. Profesjonalna rozmowa i nawiązanie kontaktu z pacjentką
 2. Ocena oznak gotowości noworodka do ssania
 3. Techniczne aspekty karmienia piersią
 4. Pozycja klasyczna karmienia piersią
 5. Pozycja krzyżowa karmienia piersią
 6. Pozycja spod pachy karmienia piersią
 7. Pozycja leżąca na boku karmienia piersią
 8. Pozycja leżąca na wznak karmienia piersią
 9. Pozycja fasolki karmienia piersią
10. Prawidłowa dokumentacja przeprowadzonych czynności
11. Poprawna komunikacja w zespole terapeutycznym

KRYTERIA OCENY DOKUMENTOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ (Zatwierdzone 
jako obowiązujące w  każdej sytuacji klinicznej. Powszechnie znane i  stosowane przez studentów 
i nauczycieli, dlatego nie wymagają umieszczenia w tekście.)

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Przywołanie tego, co się wydarzyło podczas symulacji, 
i opisanie działań przez uczestników. Począwszy od 
lidera, każdy student dokładnie opowiada o tym, co 
się po kolei wydarzyło, za co był odpowiedzialny i co 
wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

• Co czuliście, widząc matkę, która nie potrafi 
poradzić sobie w nowej sytuacji życiowej?

• Co było dla was największym wyzwaniem w czasie 
przeprowadzania instruktażu?

• W jakim celu wykonywaliście instruktaż 
przystawienia dziecka do piersi?

• Jak czuliście się podczas nawiązywania kontaktu 
z pacjentką?

• Jakie działania podjęliście względem pacjentki?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem podczas 

przeprowadzania instruktażu?
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Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem.

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Na co musimy zwracać uwagę w trakcie 

wykonywania powyższych czynności?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 

w czasie symulacji?
• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 

w trakcie realizacji scenariusza. Gdzie możemy 
zastosować nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na drugiego człowieka. Wasze 
decyzje były przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył nauki prawidłowego 
przystawienia dziecka do piersi w różnych pozycjach.
Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji następnych 
scenariuszy (wymienić tematy scenariuszy).

LITERATURA

Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. (2017): Karmienie 
piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych 
oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, Wydawnictwo „Medycyna Praktyczna”, 
Kraków.

Świetliński J. (2017): Neonatologia i opieka nad noworodkiem, t. 1–2, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P. (2016): Karmienie piersią. 
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci, „Standardy Medyczne/Pediatria”, 13: 9–24.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– anatomicznej budowy piersi kobiecej
– stymulacji laktacji po porodzie
– zalet i wad karmienia naturalnego
– zalet i wad karmienia sztucznego
– zasad karmienia dziecka piersią

umiejętności:
– przygotowania matki do karmienia dziecka piersią – przygotowania dziecka do 

karmienia
– doboru pozycji i techniki karmienia naturalnego

Autor: Krystyna Krygowska
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5. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
15–20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

3–4 osoby

NAZWA
Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem, u którego wystąpiły powikłania z powodu 
długotrwałego unieruchomienia

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność postępowania z pacjentem, u którego wystąpiły powikłania z powodu  
długotrwałego unieruchomienia

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność oceny stanu skóry pacjenta geriatrycznego długotrwale unieruchomionego
2. Umiejętność oceny wystąpienia ryzyka rozwoju odleżyn z użyciem skali Norton 

i interpretacji wyników
3. Umiejętność postępowania z odleżyną
4. Umiejętność zastosowania pozycji terapeutycznych
5. Umiejętność zastosowania udogodnień
6. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji i formułowania diagnoz 

pielęgniarskich
7. Umiejętność przeprowadzenia edukacji rodziny/opiekuna na temat profilaktyki/leczenia 

odleżyn
8. Umiejętność oceny sprawności pacjenta z użyciem skali Barthel i interpretacji wyników

Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom osoby dorosłej  
do pielęgnacji

2. Udogodnienia
3. Nożyczki
4. Parawan

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Miska nerkowata
2. Taca
3. Rękawiczki niejałowe
4. Octanisept
5. Jałowe gaziki
6. Bandaż
7. Przylepiec
8. Pieluchomajtki

Pozostałe 
wyposażenie

Skala do oceny odleżyn, 
dokumentacja indywidualna 
pacjenta

Ubrania  
i charakteryzacja

Bluza od piżamy
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Informacja
ogólna dla 
technika

Fantom leży na łóżku w pozycji płaskiej, ubrany w bluzę od piżamy, ma założone 
pieluchomajtki. Na pięcie prawej skóra jest zaczerwieniona, na pięcie lewej – odleżyna 
zaopatrzona opatrunkiem, który się zsuwa, jest zanieczyszczony, nie spełnia swojego 
zadania.

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18/min 90/min 110/65 mm Hg 96 – 36,9 – – –

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza. 
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy scenariusz, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta na 

informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się postępować 
z pacjentem w wieku geriatrycznym, u którego 
wystąpiły powikłania z powodu długotrwałego 
unieruchomienia, oraz podejmowania właściwych 
działań w celu zminimalizowania powikłań.

Nabędziecie lub utrwalicie następujące umiejętności:
• dokonania oceny stanu skóry pacjenta długotrwale 

unieruchomionego
• dokonania ceny wystąpienia ryzyka rozwoju odleżyn
• postępowania z odleżyną
• zastosowania pozycji terapeutycznych
• zastosowania udogodnień
• przekazania rodzinie/opiekunowi wiedzy na temat 

profilaktyki/leczenia odleżyn
• dokonania oceny sprawności pacjenta

Czy przypominasz sobie, jakimi skalami możemy 
ocenić sprawność ruchową pacjenta?
Czy przypominasz sobie, jakie są charakterystyczne 
cechy skóry osób starszych?
Jak myślisz, jakie problemy pielęgnacyjne będą 
pojawiały się u osób długotrwale unieruchomionych?
Czy ktoś z was pamięta, co to jest odleżyna?
Jak myślisz, jaki jest mechanizm powstawania 
odleżyny?
Czy ktoś z was pamięta, jakie miejsca są najbardziej 
narażone na wystąpienie odleżyny?
Wiesz, jakie są najczęstsze przyczyny powstawania 
odleżyny?
Masz może pomysł, na czym polega profilaktyka 
przeciwodleżynowa?
Czy jest wskazane zastosowanie udogodnień dla 
pacjenta długotrwale unieruchomionego?
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Jak myślisz, dlaczego ważne jest zastosowanie 
pozycji terapeutycznych u pacjenta długotrwale 
unieruchomionego?
Powiedz, jakie znasz klasyfikacje kliniczne oceny rany 
odleżyny nowej.
Możesz nam powiedzieć, jakie znasz skale do oceny 
ryzyka rozwoju odleżyn? 
Wiesz, jakie są zasady postępowania w poszczególnych 
fazach gojenia się odleżyn?
Znasz opatrunki specjalistyczne wykorzystywane 
w leczeniu odleżyn?
Proszę powiedz, jakie informacje należałoby 
przekazać rodzinie/opiekunowi pacjenta długotrwale 
unieruchomionego?

Wyobraźcie sobie, że pracujecie na oddziale 
geriatrycznym, na który zostaje przyjęta pacjentka 
X.Y., lat 78. Od miesiąca nie porusza się samodzielnie, 
cały czas przebywa w łóżku, jest osłabiona. Pacjentką 
w domu opiekuje się syn, któremu brakuje wiedzy, 
umiejętności i możliwości oraz który nie przejawia 
zaangażowania w sferze opieki nad matką, nie 
jest zorientowany co do jej kwalifikacji do opieki 
długoterminowej.
Czy ktoś z was chciałby sprawdzić się jako pierwszy 
w roli lidera?
Lidera proszę o podzielenie zadań dla członków 
zespołu.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

Długotrwałe unieruchomienie jest skutkiem częściowego lub całkowitego ograniczenia aktyw-
ności ruchowej. Może przyjąć postać akinezji lub hipokinezji. Akinezja (bezruch) to całkowite lub 
częściowe upośledzenie ruchów. Hipokinezja to ograniczenie ruchu w stosunku do potrzeb organizmu.

Sprawność organizmu zmniejsza się pod wpływem procesu chorobowego, np. schorzeń układu 
kostno-stawowego, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób układu oddechowego i neurolo-
gicznego, oraz w wyniku procesu starzenia się organizmu.

Schorzenia o charakterze przewlekłym wymagają dłuższego leżenia w łóżku. Opieka nad pa-
cjentem długotrwale unieruchomionym powinna być dostosowana do jego potrzeb. Chory leżący 
wymaga troskliwej opieki ze strony drugiej osoby.

Długotrwałe unieruchomienie wpływa negatywnie na zdrowie pacjenta. Jego konsekwencjami 
mogą być: ogólne osłabienie organizmu, zanik mięśni, nasilenie osteoporozy, infekcje dróg oddecho-
wych oraz odleżyny. 

Wraz z procesem starzenia się w organizmie zachodzi wiele zmian, które również dotyczą skóry 
i jej przydatków. Skóra traci stopniowo swoje właściwości. Poszczególne jej warstwy ulegają atrofii, 
na skutek czego są cieńsze. Zmniejsza się również stopniowo ilość włókien kolagenowych, zniszcze-
niu ulegają włókna elastyczne, skóra staje się wiotka i pomarszczona. W wyniku tych zmian zmniej-
sza się odporność na urazy, zwiększeniu ulega efekt ucisku, a wrażliwość na ból maleje. Zachodzą 
zmiany przepuszczalności skóry, zmniejsza się produkcja potu i łoju, czego efektem jest skłonność 
do złuszczania, rogowacenia i jej wysuszenia. Ponadto zmniejsza się odpowiedź na stany zapalne, 
utrudnione jest gojenie się ran oraz maleje reaktywność immunologiczna i termoregulacyjna. 
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W związku ze zmianami skórnymi zachodzącymi u osoby starszej ważna jest odpowiednia pie-
lęgnacja skóry suchej, skóry głowy i włosów, stóp i paznokci, okolic intymnych.

Odleżyna (łac. decubitus) to uszkodzenie skóry i tkanek leżących pod skórą, spowodowane trwa-
łym bądź powtarzanym uciskiem, siłami ścinającymi lub tarciem wywołanym skupieniem się cięża-
ru ciała pacjenta siedzącego nieruchomo albo leżącego. Efektem tego jest niedokrwienie, a następnie 
obumieranie tkanek. Odleżyny mogą przyjmować postać od zaczerwienienia skóry do głębokich 
owrzodzeń sięgających do mięśni i kości.

Na powstanie zmian o charakterze odleżyn najbardziej narażone są tkanki pokrywające wynio-
słości kostne, np. staw biodrowy, łopatki, kostki, łokcie, kość krzyżowa i pięty. Miejsca tworzenia się 
odleżyn: u pacjentów leżących to okolice kości krzyżowej, stawu biodrowego i pięt, a u pacjentów 
siedzących to pośladki, uda, łokcie i pięty.

Do oceny ryzyka rozwoju odleżyn stosowana jest skala Norton, opracowana przez Doreen Nor-
ton, pielęgniarkę-specjalistkę w pielęgniarstwie geriatrycznym. W skali Norton ocenie podlega od 
1 do 5 stanów pacjenta: stan fizyczny, stan świadomości, aktywność, możliwość samodzielnej zmia-
ny pozycji oraz czynności zwieraczy odbytu i cewki moczowej. Maksymalna liczba punktów w skali 
Norton to 20. Poniżej 14 punktów pojawia się ryzyko odleżyn, które rośnie wraz z malejącą liczbą 
punktów.

W skali Norton bierze się pod uwagę następujące czynniki ryzyka:
• stan fizykalny: może on być oceniony jako dobry (4 pkt), dość dobry (3 pkt), średni (2 pkt), bardzo 

ciężki (1 pkt);
• stan świadomości: pełna przytomność i świadomość (4 pkt), apatia (3 pkt), zaburzenia świadomo-

ści (2 pkt), stupor lub śpiączka (1 pkt);
• aktywność (zdolność przemieszczania się): chodzi samodzielnie (4 pkt), chodzi z asystą (3 pkt), 

porusza się tylko na wózku inwalidzkim (2 pkt), stale pozostaje w łóżku (1 pkt);
• stopień samodzielności przy zmianie pozycji: pełna (4 pkt), ograniczona (3 pkt), bardzo ograniczo-

na (2 pkt), całkowita niesprawność (1 pkt);
• czynność zwieraczy odbytu i cewki moczowej: pełna sprawność zwieraczy (4 pkt), sporadyczne 

moczenie się (3 pkt), zazwyczaj nietrzymanie moczu (2 pkt), całkowite nietrzymanie stolca (1 pkt).
Po ocenie czynników ryzyka należy wdrożyć postępowanie zapobiegawcze, do którego należy:

– codzienna dokładna kontrola stanu skóry,
– odciążenie ucisku,
– przestrzeganie zasad toalety przeciwodleżynowej,
– zapewnienie właściwych środków ochronnych oraz odpowiedniej higieny,
– zachęcanie pacjenta do aktywności fizycznej,
– stosowanie zbilansowanej diety.

Zmiana pozycji i częste obracanie mimo unieruchomienia są fundamentem zapobiegania od-
leżynom. Należy motywować pacjenta, jeśli jego stan na to pozwala, do rozluźniania i napinania 
mięśni, obrotów w stawach, zginania i prostowania kończyn.

Pozycję pacjenta unieruchomionego zmieniamy co 2 godziny, a jeśli zachodzi potrzeba, to częś-
ciej. Układając chorego na boku, kończyny dolne przedzielamy udogodnieniami w postaci np. kli-
nów, poduszek. W pozycji na brzuchu układamy pacjentów wydolnych oddechowo ze zwróceniem 
uwagi na odciążenie guzowatości piszczeli i kolców biodrowych. Niewskazane jest ułożenie pacjenta 
narażonego na wystąpienie odleżyn w pozycji półleżącej lub półsiedzącej – wtedy chory ześlizguje się 
i pociera piętami o podłoże. Jeśli istnieje konieczność przyjęcia przez pacjenta takiej pozycji, wska-
zane jest umieszczenie od strony stóp reduktora długości łóżka, co zapobiega zsuwaniu się chorego 
i daje podparcie stopom. 

W miejscach/okolicach szczególnie narażonych na odleżyny należy stosować wałki, kliny, 
ochronne podkładki. Przy zmianie pozycji ułożeniowej nie należy podciągać pacjenta, gdyż może 
dojść do powstania mikrourazów i przerwania ciągłości skóry. Istotne jest, aby u osób na wózkach 
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inwalidzkich odciążać pośladki co 20 minut poprzez ich unoszenie i stosować specjalne poduszki na 
siedzisko. Pacjent może przebywać na wózku od 2 do 3 godzin ciągle. Łóżko powinno być wyposa-
żone w materac zmiennociśnieniowy, co nie zwalnia z systematycznej zmiany pozycji ułożeniowej. 
Pościel powinna być naciągnięta, pozbawiona okruchów. Ważne jest, aby chory nie leżał na guzi-
kach, szwach lub zakładkach. 

Skala Barthel stosowana jest do oceny sprawności ruchowej chorego. Na tę skalę składa się 
10 czynności dnia codziennego. Pomaga ona określić, jakie czynności chory może wykonać sam 
i w jakim zakresie potrzebuje pomocy. Przy każdej czynności przyznaje się punkty, które następnie 
należy zliczyć. Im większa liczba punktów, tym bardziej osoba jest samodzielna. Skala Barthel stoso-
wana jest przy kierowaniu osoby do opieki długoterminowej. 

Tabela 1. Ocena pacjenta według skali Barthel

Lp. Czynność Wynik

1.

Spożywanie posiłków:
 0 – nie jest w stanie samodzielnie jeść
 5 –  potrzebuje pomocy przy krojeniu, smarowaniu masłem itp. lub wymaga 

zmodyfikowanej diety
10 – samodzielny, niezależny

2.

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie:
 0 – nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu
 5 – większa pomoc fizyczna (jednej lub dwóch osób)
10 – mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
15 – samodzielny

3.
Utrzymywanie higieny osobistej:
 0 – potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
 5 – niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z pewną pomocą)

4.

Korzystanie z toalety:
 0 – zależny
 5 – potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam
10 – niezależny (zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się)

5.
Mycie, kąpiel całego ciała:
 0 – zależny
 5 – niezależny lub pod prysznicem

6.

Poruszanie się po powierzchniach płaskich:
 0 – nie porusza się lub < 50 m
 5 – niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m
10 – spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m
15 – niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50 m

7.

Wchodzenie i schodzenie po schodach:
 0 – nie jest w stanie
 5 – potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie
10 – samodzielny

8.

Ubieranie się i rozbieranie:
 0 – zależny
 5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności samodzielnie
10 – niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp.

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   185 11.12.2020   12:31:41



186 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

 9.

Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu:
 0 – nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw
 5 – czasami popuszcza
10 – panuje (utrzymuje stolec)

10.

Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego:
 0 – nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny
 5 – czasami popuszcza
10 – panuje (utrzymuje mocz)
Wynik kwalifikacji

Skala:
   I. 86–100 pkt – stan pacjenta „lekki”
 II. 21–85 pkt – stan pacjenta „średni ciężki”
III. 0–20 pkt – stan pacjenta „bardzo ciężki”

Literatura
Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. (red.) (2018): Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
Szewczyk M.T., Jawień A. (red.) (2014): Leczenie ran przewlekłych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa.
Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.) (2017): Podstawy pielęgniarstwa, t. 2: Wybrane umiejętności 

i procedury opieki pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca prezentuje studentom wyposażenie sali.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Na oddział geriatryczny zostaje przyjęta pacjentka X.Y., lat 78. Od miesiąca nie 
porusza się samodzielnie, cały czas przebywa w łóżku, jest osłabiona. Pacjentką 
w domu opiekuje się syn, któremu brakuje wiedzy, umiejętności i możliwości  
oraz który nie przejawia zaangażowania sferze opieki nad matką.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjentka osłabiona 
Oddechy – 18/min
Tętno – 90/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 110/65 mm Hg
Saturacja – 96%
Temp. ciała – 36,9°C

Wywiad

Odpowiedzi dla technika:
1. Czas wystąpienia pierwszych objawów – 7 dni
2. Lokalizacja – pięty
3. Czas trwania – 3 dni
4. Charakter – piekący, palący
5. Czynniki nasilające – unieruchomienie, odwodnienie
6. Czynniki łagodzące – zastosowanie pozycji terapeutycznych i udogodnień
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1875. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

7. Stosowane leczenie – preparaty witaminowe
8. Uczulenia – brak
9. Dodatkowe objawy – brak apetytu, niechęć do przyjmowania posiłków i płynów

Przebieg scenariusza

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider (wywiad)
 1. Czas wystąpienia pierwszych objawów 
 2. Lokalizacja 
 3. Czas trwania 
 4. Charakter  
 5. Czynniki nasilające  
 6. Czynniki łagodzące  
 7. Stosowane leczenie  
 8. Uczulenia 

 1. Rozdzielenie ról    Uwagi: ...
 2. Nadzorowanie pracy zespołu    Uwagi: ...
 3. Kontakt z zespołem    Uwagi: ...
 4. Ocena sprawności pacjenta    Uwagi: ...
 5. Ocena ryzyka wystąpienia odleżyn    Uwagi: ...
 6. Przekazanie raportu lekarzowi    Uwagi: ...
 7. Przekazanie zadań pielęgniarce drugiej     Uwagi: ...
 8. Przekazanie zadań pielęgniarce trzeciej    
 9. Przekazanie zadań pielęgniarce czwartej    
10. Ocena sprawności pacjenta z zastosowaniem skali Barthel    
11. Ocena ryzyka wystąpienia odleżyn z zastosowaniem skali Norton    

Pielęgniarka druga
 1. Wykonanie czynności zleconych przez lidera     Uwagi: ...
 2. Zastosowanie pozycji terapeutycznych 
 3. Zastosowanie udogodnień 
 4. Edukacja syna na temat opieki  

Pielęgniarka trzecia
 1. Zastosowanie pozycji terapeutycznych 
 2. Zastosowanie udogodnień 
 3. Wykonanie opatrunków na piętach 

Obserwator pierwszy 
 1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń 

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie opowiadają, 
co się po kolei wydarzyło. Każdy student powinien się 
wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny i co wykonał.

• Co zrobiłeś na początku?
• Jaką czynność wykonałeś później?
• Jakie działanie zleciłeś do wykonania drugiej 

pielęgniarce?
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188 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

• W jaki sposób wykonałaś tę czynność?
• Za co byłaś odpowiedzialna?
• Co zrobiłaś na końcu?
• Byłaś obserwatorem. Przedstaw jeszcze raz kolejność 

podejmowanych działań.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

• Co czuliście, widząc chorego?
• Co było dla was największym wyzwaniem 

w prezentowanym zdarzeniu?
• W jakim celu zbieraliście wywiad?
• Jakie działania podjęliście względem chorego 

i dlaczego?
• Której decyzji byliście najbardziej pewni?
• Co zrobiliście najpierw, a co później?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

realizacji scenariusza?
• Jakie działania zostały podjęte wobec chorego, które 

miały za zadanie poprawić mu komfort?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze zdobytego 
dziś doświadczenia w sytuacji realnych działań 
z takim pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest ważne w postępowaniu 

z pacjentem, u którego wystąpiły powikłania 
z powodu długotrwałego unieruchomienia? 

• Jaka jest najważniejsza kwestia, której nauczyliście 
się w czasie symulacji?

• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w trakcie realizacji scenariusza. Gdzie możemy 
zastosować nabyte umiejętności?
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Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na pacjenta. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył zdobycia umiejętności 
rozpoznawania powikłań z powodu długotrwałego 
unieruchomienia pacjenta oraz podejmowania działań 
w razie ich wystąpienia.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji kolejnego 
scenariusza z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.

LITERATURA

Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. (red.) (2018): Pielęgnowanie pacjentów 
w starszym wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Szewczyk M.T., Jawień A. (red.) (2014): Leczenie ran przewlekłych, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa.

Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.) (2017): Podstawy pielęgniarstwa, 
t. 2: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu medycznego
– cech charakterystycznych i zasad pielęgnacji skóry osób starszych
– przyczyn i mechanizmu powstawania odleżyn
– klinicznych klasyfikacji oceny rany odleżynowej
– opatrunków specjalistycznych wykorzystywanych w leczeniu odleżyn

umiejętności:
– przeprowadzenia wywiadu medycznego
– oceny stanu skóry pacjenta długotrwale unieruchomionego
– oceny ryzyka wystąpienia rozwoju odleżyn z wykorzystaniem skali Norton oraz 

interpretacji wyników
– postępowania z odleżyną
– zastosowania pozycji terapeutycznych
– zastosowania udogodnień
– przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej z rodziną/opiekunem na temat profilaktyki/

leczenia odleżyn
– oceny sprawności pacjenta z wykorzystaniem skali Barthel oraz interpretacji 

wyników

Autor: Edyta Szydło
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6. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
15–20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Rozpoznanie i planowanie opieki nad pacjentem po udarze krwotocznym mózgu

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność postępowania z pacjentem po udarze krwotocznym mózgu

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność przeprowadzania wywiadu z pacjentem i jego rodziną – gromadzenia 
informacji subiektywnych i obiektywnych dotyczących objawów choroby

2. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji i formułowania diagnoz 
pielęgniarskich

3. Umiejętność monitorowania podstawowych parametrów życiowych 
4. Umiejętność oceniania skuteczności postępowania pielęgniarskiego, formułowania oceny 

i modyfikacji postępowania wobec pacjenta
5. Umiejętność zastosowania narzędzi do oceny natężenia bólu głowy
6. Umiejętność planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej

Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali 15 Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Symulator osoby dorosłej
2. Kardiomonitor do pomiaru 

podstawowych parametrów 
życiowych

3. Termometr do pomiaru 
temperatury ciała

4. Stetoskop
5. Ciśnieniomierz 
6. Pompa infuzyjna
7. Taca 
8. Aparat do EKG
9. Pojemnik do 

transportowania próbówek 
krwi do laboratorium 

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe 
niejałowe

2. Czyste druki dokumentacji 
medycznej – karta obserwacji 
parametrów życiowych, 
indywidualna karta zleceń 
lekarskich, karta obserwacji 
kaniuli obwodowej, karta 
obserwacji pacjenta z założonym 
cewnikiem

3. Skierowanie na badania do 
laboratorium

4. Strzykawka 50 ml (do podania 
leku przez pompę infuzyjną)
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192 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

5. Leki obniżające ciśnienie 
tętnicze: Ebrantil: 25 mg –  
5mg/ml – roztwór do 
wstrzyknięć (4 ampułki  
po 5 ml) lub Perlinganit:  
1 mg/ml – roztwór do infuzji

 6. Leki przeciwbólowe:  
Paracetamol – 500 mg  
lub 1000 mg 

 7. Leki przeciwobrzękowe: 
Mannitol roztwór do infuzji; 
150 mg/ml; 250 ml

 8. Sól fizjologiczna 0,9%  
w poj. 100 ml – 1 sztuka

 9. Strzykawki 2 ml – 2 sztuki
10. Igła do pobierania soli  

fizjologicznej – 5 sztuk
11. Próbówki do próżniowego 

pobrania krwi
12. Igły systemowe do próżniowego 

pobierania krwi – 2 sztuki 
13. Kaniula dożylna – 2 sztuki
14. Plaster pod wenflon – 2 sztuki
15. Jednorazowa miska nerkowata – 

2 sztuki
16. Lignina
17. Zestaw do tlenoterapii
18. Zestaw do odsysania

Pozostałe 
wyposażenie

Dokumentacja indywidualna 
opieki pielęgniarskiej, wyniki 
badań laboratoryjnych

Ubrania  
i charakteryzacja

Piżama męska

Informacja
ogólna dla 
technika

Symulator jest ubrany w piżamę, umieszczony w łóżku w pozycji leżącej na plecach, 
wezgłowie płasko. Ma założony cewnik Foleya do pęcherza moczowego – ilość moczu  
200 ml.

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa Oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica Oczy Obrzęki

Liczba 25/min 100/min 230/130 mm Hg 98 – 36,9 – – –

Cechy
przyspie-

szenie – – – – – – – –

Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.
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REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się postępowania 
z pacjentem z udarem krwotocznym mózgu.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności:
• przeprowadzania wywiadu z pacjentem i jego 

rodziną, gromadzenia informacji subiektywnych 
i obiektywnych dotyczących objawów choroby,

• wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji 
i formułowania diagnoz pielęgniarskich,

• monitorowania podstawowych parametrów 
życiowych, 

• zastosowania narzędzi do oceny natężenia bólu 
głowy, 

• planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej.

Umiejętność prawidłowego przeprowadzenia 
wywiadu medycznego jest niezbędnym elementem 
diagnozowania pacjenta z udarem mózgu. Informacje 
zbieramy od pacjenta lub, w przypadku utrudnionego 
kontaktu, od rodziny. W wywiadzie pytamy o czas 
wystąpienia objawów, czy pacjent wykonywał jakiś 
wysiłek, czy leczy się na nadciśnienie tętnicze krwi, 
jakie ma schorzenia współistniejące, jakie leki bierze. 
Ważne jest ustalenie, czy pacjent miał wcześniej 
epizody takiego stanu, czy pali papierosy, pije alkohol, 
stosuje inne używki, czy ma alergię na leki, jaką pracę 
wykonuje na co dzień. 
Podczas zajęć nauczycie się, jak zastosować skalę 
do oceny poziomu natężenia bólu głowy oraz jak 
zinterpretować i zapisać uzyskane informacje 
o pacjencie w dokumentacji medycznej.
Nauczycie się też, jak postępować z chorym 
w pierwszych dobach hospitalizacji po przebytym 
udarze krwotocznym mózgu.

Pytania do studentów:
1. Podaj definicję udaru mózgu.
2. Omów podział udarów mózgu.
3. Scharakteryzuj obraz kliniczny i rokowanie 

w udarze krwotocznym mózgu.
4. Opisz metody diagnostyczne zastosowane 

w chorobach naczyniowych mózgu.
5. Wymień główne problemy pielęgnacyjne u pacjenta 

po udarze krwotocznym mózgu we wczesnej fazie 
choroby.

6. Przedstaw zasady postępowania pielęgnacyjnego 
w udarze krwotocznym mózgu.

Znajdujemy się na oddziale neurologicznym 
z pododdziałem udarów mózgowych – w sali 
intensywnego nadzoru neurologicznego. Mamy 
zaopiekować się pacjentem – J.K., lat 50, przyjęty 
z SOR-u z silnym bólem głowy, mdłościami, 
zaburzeniami świadomości. Pacjent przywieziony 
karetką z domu, którą wezwała sąsiadka.  
Na SOR-rze wykonano TK głowy, odbyła się także 
konsultacja neurologiczna. Pacjent jest w ciężkim 
stanie, kontakt z nim jest utrudniony, ma porażenie 
ciała prawostronne.

Teraz podzielimy się rolami. Kto z was chciałby zostać 
liderem grupy?
Proszę lidera, by podzielił role na poszczególnych 
studentów. 
Czy każdy z was wie, jakie są jego zadania?
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca ich uwagę na sprzęt 
potrzebny do pomiarów podstawowych parametrów życiowych, sprzęt do pobrania  
krwi i podłączenia leku w pompie infuzyjnej.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz potrzebną dokumentacją. Mogą 
zadawać pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Znajdujemy się na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarów mózgowych – 
w sali intensywnego nadzoru neurologicznego.
Mamy zaopiekować się z pacjentem – J.K., lat 50, mieszka z bratem, przyjęty 
z SOR-u z silnym bólem głowy, zaburzeniami świadomości, mdłościami. Pacjent 
został przywieziony z domu karetką, którą wezwała sąsiadka. Na SOR-rze wykonano 
TK głowy oraz odbyła się konsultacja neurologiczna. Pacjent jest w ciężkim stanie, 
kontakt z nim jest utrudniony, ma porażenie ciała prawostronne.

Obecny stan 
kliniczny 

Ból głowy o znacznym nasileniu
Pacjent wydaje niezrozumiałe dźwięki, „pojękuje”, ma grymas na twarzy
Mdłości
Utrudniony kontakt z powodu afazji
Porażenie ciała prawostronne
Założony cewnik Foleya do pęcherza moczowego

Parametry życiowe:
Oddech – 25/min
Tętno – 100/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 230/130 mm Hg
Saturacja – 98%
Temperatura ciała – 36,9 ºC

Wywiad

Odpowiedzi pacjenta:
1. Kiedy pojawiły się pierwsze objawy: nie pamiętam, chyba kilka godzin temu.
2. Czy związane były one z wysiłkiem czy ciężką pracą: próbowałem coś podnieść,  

nie pamiętam.
3. Jakie teraz towarzyszą panu objawy: bardzo boli mnie głowa.
4. W skali od zera do dziesięciu jak pan określi ten ból: dziesięć, nigdy takiego bólu 

nie doznałem.
5. Czy leczy się pan na jakieś choroby: cisza.
Stan pacjenta się pogarsza – nasila się zaburzenie świadomości. Pacjent nie 
odpowiada na pytania. Pielęgniarka przerywa wywiad z pacjentem. 
Resztę wywiadu przeprowadzono telefonicznie z bratem chorego. 

Przebieg scenariusza

Student wykonał                     nie wykonał  
Pielęgniarka pierwsza 
1. Dezynfekcja rąk 
2. Przedstawienie zespołu pacjentowi i uzyskanie zgody na przeprowadzenie 

badań 
3. Zlecenie pielęgniarce drugiej monitorowanie i udokumentowanie 

podstawowych parametrów życiowych 
4. Zbieranie wywiadu od pacjenta:

Kiedy pojawiły się pierwsze objawy? 
Czy związane były one z wysiłkiem czy ciężką pracą? 
Jakie teraz towarzyszą panu objawy?  
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1956. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

W skali od zera do dziesięciu jak pan określi ten ból? 
Czy leczy się pan na jakieś choroby? 

Stan pacjenta pogarsza się, nasila się zaburzenie świadomości. Pacjent nie 
odpowiada na pytania. Pielęgniarka przerywa wywiad z pacjentem.

 5. Polecenie pielęgniarce trzeciej, by powiadomiła lekarza o wyniku pomiaru 
parametrów życiowych 

 6. Odebranie zlecenia od lekarza (Ebrantil – dawka 100 mg w 50 ml   
0,9% NaCl do pompy infuzyjnej w przepływie 6 mg/h, kontrola wartości 
ciśnienia tętniczego krwi za 15 minut) oraz skierowanie na badania 
laboratoryjne krwi

 7. Polecenie pielęgniarce drugiej założenia wkłucia obwodowego oraz pobrania  
krwi do badań laboratoryjnych według zleceń lekarskich

 8. Polecenie pielęgniarce trzeciej przygotowanie i podanie leku Ebrantil według  
zlecenia lekarskiego, wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego za 15 minut  
oraz poinformowanie o wyniku lekarza

 9. Polecenie studentowi, aby uniósł wezgłowie pacjenta pod kątem 30 stopni 
10. Wywiad z bratem pacjenta – rozmowa telefoniczna:

• czas wystąpienia objawów? 
• czy pacjent wykonywał jakiś wysiłek? 
• czy leczy się na nadciśnienie? 
• jakie leki bierze?  
• czy ma schorzenia współistniejące, np. cukrzycę? 
• czy wcześniej były już epizody takiego stanu? 
• czy pali papierosy? 
• czy pije alkohol? 
• inne używki? 
• czy występuje alergia na leki? 
• jaką pracę wykonuje? 

11. Poproszenie studenta o przyniesienie miski nerkowatej i ligniny   
oraz położenie obok pacjenta

Pielęgniarka druga
 1. Dezynfekcja rąk 
 2. Monitorowanie stanu pacjenta  

(podpięcie do monitora)
– pomiar tętna
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi
– pomiar oddechów na minutę
– pomiar saturacji
– pomiar temperatury ciała

 3. Zapisywanie wyników w dokumentacji i poinformowanie   
pielęgniarki pierwszej

 4. Przygotowanie zestawu i założenie wkłucia obwodowego,   
pobranie krwi do badania laboratoryjnego według zlecenia lekarskiego

 5. Poproszenie studenta o przetransportowanie próbówek z krwią   
do laboratorium

Pielęgniarka trzecia
 1. Dezynfekcja rąk 
 2. Poinformowanie lekarza o wyniku pomiaru parametrów życiowych 
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196 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

3. Przygotowanie i podanie leku Ebrantil w pompie infuzyjnej 
według zlecenia lekarskiego 

4. Odebranie telefonu od brata pacjenta, przekazanie słuchawki  
pielęgniarce pierwszej 

Student
1. Na polecenie pielęgniarki unoszenie wezgłowia pacjenta pod kątem 30 stopni  
2. Pomoc pielęgniarkom w wykonywaniu poszczególnych czynności 
3. Na polecenie pielęgniarki drugiej uniesienie pobranego materiału od pacjenta  

do laboratorium 

Obserwator 
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń 

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie 
opowiadają, co się po kolei wydarzyło. Każdy student 
powinien się wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny 
i co wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

• Co czuliście, widząc chorego na oddziale?
• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy 

opiekowaliście się pacjentem?
• W jakim celu zbieraliście wywiad od pacjenta i jego 

rodziny?
• W jakim celu kontrolowaliście podstawowe 

parametry życiowe?
• Jakie działania podjęliście względem pacjenta?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

opieki nad chorym?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?
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1976. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem?

• Co waszym zdaniem jest ważne w procesie 
pielęgnowania pacjenta z udarem krwotocznym 
mózgu?

• Na co musimy zwracać uwagę, opiekując się 
pacjentem w pierwszych godzinach po przyjęciu na 
oddział?

• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 
w czasie dzisiejszej symulacji?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na pacjenta. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył nauki opieki nad pacjentem 
z udarem krwotocznym mózgu.
Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w czasie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji kolejnego 
scenariusza z zakresu neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego.

LITERATURA
Jaracz K., Domitrz I. (red.) (2019): Pielęgniarstwo neurologiczne, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 223–277.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu medycznego
– parametrów życiowych osoby dorosłej
– typów dokumentacji medycznej
– zasad obowiązujących przy podaży leków
– zasad obowiązujących przy pobieraniu krwi do badań laboratoryjnych

umiejętności:
– wykonania pomiaru podstawowych funkcji życiowych u pacjenta
– podania leku drogą dożylną
– pobrania krwi do badań laboratoryjnych
– stosowania schematu wypełniania dokumentacji medycznej
– stosowania narzędzia do oceny bólu
– interpretowania wartości parametrów życiowych

Autor: Małgorzata Dziura
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7. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135  min
CZAS

SCENARIUSZA
15 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA
Rozpoznanie i planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z uzależnieniem 
behawioralnym

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność postępowania z pacjentką z uzależnieniem behawioralnym

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu z pacjentką – zebrania informacji subiektywnych 
i obiektywnych dotyczących objawów uzależnienia behawioralnego 

2. Umiejętność zgromadzenia informacji dotyczących oceny stanu psychicznego pacjentki
3. Umiejętność wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji i formułowania diagnoz 

pielęgniarskich
4. Umiejętność planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu zgromadzonych informacji
5. Umiejętność monitorowania podstawowych parametrów życiowych u pacjentki
6. Umiejętność aktywnego słuchania i zachęcania pacjentki do opisu przeżyć
7. Umiejętność zachęcania pacjentki do udziału w terapii indywidualnej bądź grupowej
8. Umiejętność zastosowania narzędzi do oceny stanu psychicznego pacjentki uzależnionej
9. Umiejętność oceniania skuteczności postępowania pielęgniarskiego, formułowania oceny 

i modyfikacji postępowania wobec pacjentki
Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Pacjentka standaryzowana
2. Termometr do pomiaru 

temperatury ciała na czole  
na podczerwień

3. Stetoskop
4. Ciśnieniomierz 
5. Taca 
6. Waga lekarska
7. Skala do oceny stanu 

psychicznego osoby 
uzależnionej

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe 
niejałowe

2. Czyste druki dokumentacji 
medycznej – karta obserwacji 
parametrów życiowych 

3. Indywidualna karta zleceń 
lekarskich

4. Karta opieki pielęgniarskiej
5. Miska nerkowata 
6. Lignina
7. Lek uspokajający: Relanium  

10 mg tabl.
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200 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Pozostałe 
wyposażenie

Dokumentacja opieki 
pielęgniarskiej, 
karta informacyjna pacjentki 
z wcześniejszej hospitalizacji

Ubrania  
i charakteryzacja

Pacjentka ma okulary, 
włosy rozpuszczone. Została 
przyprowadzona przez męża 
na izbę przyjęć szpitala 
psychiatrycznego. Bywa agresywna, 
przesiaduje codziennie przed 
komputerem, zaniedbuje obowiązki 
domowe, codziennie robi 
niepotrzebne zakupy.

Informacja
ogólna dla 
technika

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki Ciężar 

ciała

Liczba 20/min 76/min 130/80 
mm Hg – – 36,7 – – – 58 kg

Cechy – – – – – – – – –
Inne Brak

Parametry
końcowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki Ciężar 

ciała

Liczba 18/min 73/min 120/80 
mm Hg – – 36,5 – – – 58 kg

Cechy – – – – – – – – – –
Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, opieka nad pacjentką) i określenie ram 

czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem
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2017. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
z pacjentką z uzależnieniem behawioralnym.
Celem zajęć jest nabycie następujących umiejętności:
• przeprowadzania wywiadu z pacjentką i jej 

rodziną – zbierania informacji subiektywnych 
i obiektywnych dotyczących objawów uzależnienia,

• zgromadzenia informacji dotyczących oceny stanu 
psychicznego pacjentki,

• wyciągania wniosków z uzyskanych informacji 
i formułowania diagnoz pielęgniarskich,

• planowania i realizowania opieki nad pacjentką 
uzależnioną, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu zgromadzonych informacji, monitorowania 
podstawowych parametrów życiowych u pacjentki,

• aktywnego słuchania i zachęcenia pacjentki do opisu 
przeżyć,

• zachęcenia pacjentki do udziału w terapii 
indywidualnej bądź grupowej,

• zastosowania narzędzi do oceny stanu psychicznego 
pacjentki uzależnionej,

• oceniania skuteczności postępowania 
pielęgniarskiego, formułowania oceny i modyfikacji 
postępowania wobec pacjentki.

Umiejętność prawidłowego przeprowadzenia 
wywiadu pielęgniarskiego jest niezbędnym 
elementem diagnozowania osoby z uzależnieniem 
behawioralnym. Informacje zbiera się od pacjentki 
lub, w przypadku utrudnionego kontaktu, od rodziny. 
W wywiadzie pyta się o czas wystąpienia objawów, jak 
pacjentka spędza czas wolny, czy pracuje, czy korzysta 
z pomocy psychiatry, czy i jakie leki bierze, od jak 
dawna choruje, czy stosuje używki. 
Podczas zajęć nauczyciel pyta, czy studenci potrafiliby 
ocenić stan psychiczny pacjentki, tj. jej wygląd, 
zachowanie, zaabsorbowanie danym zachowaniem, 
nastrój, symptomy, możliwość występowania 
konfliktów oraz czy potrafiliby zinterpretować 
i zapisać uzyskane informacje o pacjentce 
w dokumentacji pielęgniarskiej.
Nauczyciel pyta, czy studenci potrafiliby określić 
diagnozy pielęgniarskie i postępowanie z chorą. 

Pytania do studentów:
 1. Co to jest uzależnienie?
 2. Jakie są przyczyny występowania uzależnień?
 3. Jakie są rodzaje uzależnień?
 4. Czy widzieliście pacjentkę z uzależnieniem?
 5. Jak wygląda pacjentka z uzależnieniem?
 6. Jakie parametry życiowe powinno się kontrolować 

u tego typu pacjentki?
 7. Jak powinno ocenić się stan psychiczny pacjentki?
 8. Czy znacie algorytm postępowania wobec 

pacjentki z uzależnieniem?
 9. Jakie badania laboratoryjne należy wykonać 

u chorej z uzależnieniem?
10. Jak należy się zachować w przypadku 

występowania u pacjentki ataków agresji?

Wyobraźcie sobie, że znajdujemy się na izbie 
przyjęć szpitala psychiatrycznego i mamy objąć 
opieką pielęgniarską pacjentkę – K.K., lat 32, 
przyprowadzoną przez męża na izbę przyjęć 
z powodu zmian nastroju, z przejawami agresji 
wobec domowników. Na izbie przyjęć pacjentka jest 
spokojna, wykazuje opanowanie. Z wywiadu z mężem 
wynika, że ma ona częste zachowania smutku, 
przeplatane agresją, przesiaduje przed komputerem, 
zaniedbuje obowiązki, wychodzi na niepotrzebne 
zakupy.

Teraz podzielimy się rolami, kto z was chciałby zostać 
liderem grupy?
Proszę lidera, by podzielił role na poszczególnych 
studentów. 
Czy każdy z was wie, co ma robić, jakie są jego 
zadania?
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca ich uwagę na sprzęt 
potrzebny do pomiaru temperatury ciała (termometr) i ciśnienia tętniczego krwi 
(ciśnieniomierz, stetoskop).

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.
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SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Pacjentka K.K., lat 32, przyjęta na SOR z powodu zmian nastroju, z przejawami 
agresji wobec domowników. Pacjentka jest spokojna, wykazuje opanowanie. Z wywiadu 
z mężem wynika, że często okazuje smutek, przeplatany agresją, przesiaduje przed 
komputerem, zaniedbuje obowiązki, wychodzi na niepotrzebne zakupy.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjentka jest spokojna, wykazuje opanowanie, poprosiła męża o przyjście do szpitala 
z powodu złego samopoczucia (rozdrażnienie, poirytowanie).
Oddechy – 20/min
Tętno – 76/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 130/80 mm Hg
Temperatura ciała – 36,7°C

Wywiad

 1. Odpowiedzi pacjentki:
 2. Co było powodem przybycia na oddział: złe samopoczucie.
 3. Od kiedy pojawiają się objawy: od bardzo dawna, trudno umiejscowić w czasie, 

ale na pewno od dwóch lat.
 4. Jakie objawy obserwuje pani najczęściej: rozdrażnienie, poirytowanie, staję się 

agresywna, a czasami nie chce mi się żyć.
 5. Czy zły nastrój i napady agresji pojawiają się często: tak często, ale właśnie 

wtedy, kiedy nie mogę swobodnie usiąść przed komputerem bądź udać się na 
zakupy.

 6. Czy leczy się pani na jakieś choroby: ja na nic nie choruję.
 7. Czy leczy się pani z powodu uzależnienia: nie.
 8. W jaki sposób próbuje pani poprawić sobie nastrój: wychodzę na zakupy.
 9. Z jakiego powodu jest pani smutna: bo mąż cały czas mówi mi, co mam robić.
10. Pozostała część wywiadu uzależniona jest od przebiegu rozmowy.

Przebieg scenariusza 
Opieka nad pacjentką 
z depresją

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider
1. Przedstawienie siebie i zespołu pacjentce i uzyskanie zgody   

na przeprowadzenie wywiadu oraz wykonanie pomiarów
2. Zbieranie wywiadu z opisem objawu głównego: zmian nastroju   

według schematu OLD CART (początek, lokalizacja pomiaru,  
czas trwania, charakter, czynniki nasilające, czynniki łagodzące,  
stosowane leczenie)

Pytania o objawy dodatkowe:
• Czy występują objawy obniżonego bądź podwyższonego nastroju? 
• Jakie zachowania zaczynają dominować nad pozostałymi? 
• Jakie zachowanie staje się najważniejszą aktywnością? 
• Jakie są efekty określonego zachowania? 
• Kiedy i w jakich sytuacjach rosnące zapotrzebowanie  

na dane zachowanie uspokaja pacjentkę?
•  Kiedy i w jakich sytuacjach rosnące zapotrzebowanie   

na dane zachowanie daje poczucie gratyfikacji?
• Jakie zachowania i symptomy psychiczne wskazują na odstawienie czynności  

uzależniającej?
• Jakie zachowania i symptomy fizyczne wskazują na odstawienie czynności  

uzależniającej?
• Czy pacjentka wpada w konflikty z najbliższym otoczeniem?   

(rodzina, mąż, dzieci, przyjaciele)
• Czy pacjentka wpada w konflikty z osobami związanymi z pracą? 
• Czy u pacjentki występuje brak kontroli nad zachowaniem uzależniającym? 
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• Czy obserwuje się u niej niepokój, pobudzenie, agresję? 
• Czy pacjentka zgłasza poczucie winy lub obniżone poczucie własnej wartości? 
• Czy pacjentka choruje na choroby współistniejące? 
• Czy pacjentka przyjmuje na stałe leki? 
• Czy pacjentka może liczyć na wsparcie? 
• Czy pacjentka ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu? 
• Czy pacjentka przeżywa negatywne emocje i występują u niej negatywne myśli? 
• Czy chora ma trudności w podejmowaniu aktywności ruchowej? 

Powyższe objawy są określane według OLD CART.

Pielęgniarka druga
1. Dezynfekcja rąk 
2. Monitorowanie stanu pacjentki: 

– pomiar tętna 
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
– pomiar oddechów na minutę 
– pomiar ciepłoty ciała 
– ocena uzależnienia 

3. Zapisywanie wyników w dokumentacji 
4. Polecenie pielęgniarce trzeciej, aby powiadomiła lekarza   

o wyniku parametrów życiowych

Pielęgniarka trzecia
1. Odebranie informacji od lekarza na temat zlecenia doraźnego podania doustnie  

leku uspakajającego (Relanium 10 mg) i poinformowanie o wyniku lekarza 
2. Dezynfekcja rąk 
3. Założenie rękawiczek 
4. Przygotowanie i podanie leku 
5. Dalsze prowadzenie wywiadu w kierunku ustalenia problemów zdrowotnych   

(dominowanie określonych zachowań nad innymi, jaka aktywność staje się 
najważniejsza, trudności ze zmiennością nastroju, złość, smutek, drżenie rąk, 
wpadanie w konflikty interpersonalne, powrót do negatywnych wzorców  
zachowania)

Wywiad z mężem:
Jakie objawy u żony pan obserwuje i które pana zaniepokoiły? 
Od jak dawana występują objawy?
Jakie sytuacje z życia nasilają objawy u żony?
Czy żona stosuje używki?
Jaką pracę wykonuje?
Czy zachowania żony się nasilają i w jakich okolicznościach?
Czy żona wpada w konflikty?

Student
1. Dokumentowanie wyników pomiarów 
2. Wspieranie psychiczne pacjentki 
3. Asystowanie pielęgniarkom w wykonywaniu poszczególnych czynności 

Obserwator pierwszy 
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń 
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DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie opowiadają, 
co się po kolei wydarzyło. Każdy student powinien się 
wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny i co wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 
 
• Co czuliście, widząc chorą?
• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy 

opiekowaliście się pacjentką?
• W jakim celu zbieraliście informacje od pacjentki?
• Dlaczego kontrolowaliście podstawowe parametry 

życiowe?
• Jakie działania podjęliście względem pacjentki 

i dlaczego?
• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

opieki nad chorą?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?
• Dlaczego należało ocenić uzależnienie skalami do 

tego przeznaczonymi?
• Dlaczego wykonaliście pomiar ciśnienia tętniczego?
• Dlaczego podaliście lek pacjentce? 
• Jakie działania zostały podjęte wobec pacjentki? 
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze zdobytego 
dziś doświadczenia w sytuacji realnych działań z taką 
pacjentką?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
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• Co waszym zdaniem jest ważne w procesie 
pielęgnowania pacjentki z uzależnieniem?

• Na co musimy zwracać uwagę, opiekując się 
pacjentką z uzależnieniem?

• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 
w czasie symulacji?

• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 
w trakcie realizacji scenariusza. Gdzie możemy 
zastosować nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na pacjenta. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne. Gratuluję!

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w trakcie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji scenariuszy 
z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

LITERATURA

Gałecki P., Szulc A. (2018): Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław.
Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. (2012): Pielęgniarstwo psychiatryczne, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 
Heitzman J. (red.) (2007): Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa.
Wilczek-Rużyczka E. (red.) (2019): Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu pielęgniarskiego
– parametrów życiowych osoby dorosłej
– typów dokumentacji medycznej
– zasad obowiązujących przy podaży leków

umiejętności:
– wykonania pomiarów podstawowych parametrów życiowych 
– podawania leków drogą doustną
– aktywnego słuchania
– stosowania schematu wypełniania dokumentacji pielęgniarskiej
– stosowania narzędzia do oceny uzależnienia
– interpretowania wartości parametrów życiowych

Autor: Tadeusz Wasilewski
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8. Opieka paliatywna

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Opieka pielęgniarska nad pacjentką po amputacji piersi z niedowagą w opiece paliatywnej

CEL 
GŁÓWNY

Student uczy się postępowania z pacjentem onkologicznym z niedowagą w okresie remisji  
na oddziale opieki paliatywnej

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu pod kątem wstępnego rozpoznania przyczyn 
niedowagi

2. Umiejętność wykonania pomiarów podstawowych funkcji życiowych zgodnie 
z obowiązującą procedurą (RR krwi, tętno, ciepłota ciała) przy użyciu sprzętu medycznego  
oraz oddechu, a także interpretacji wyników

3. Umiejętność oceny obrzęku limfatycznego
4. Umiejętność obliczenia BMI
5. Umiejętność wykonania sterylnego opatrunku na ranie pooperacyjnej
6. Umiejętność wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi
7. Umiejętność wykonania sterylnego opatrunku na stopie cukrzycowej
8. Umiejętność wypisywania recept

Metoda Symulacja wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom osoby dorosłej
2. Aparat do pomiaru ciśnienia
3. Stetoskop
4. Pulsoksymetr
5. Glukometr
6. Waga ze wzrostomierzem
7. Taśma centymetrowa
8. Miska nerkowata

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki niejałowe  
w opakowaniach, rozmiary:  
S, M, L

2. Paski do glukometru
3. Płyn do dezynfekcji
4. Gaziki niejałowe
5. Zestawy do zmiany opatrunku
6. Środek do dezynfekcji 

powierzchni

Pozostałe 
wyposażenie

1. Blat i dwa krzesła
2. Długopis Ubrania  

i charakteryzacja

1. Piżama szpitalna damska 
(spodnie, bluza rozpinana)

2. Pantofle
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208 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Informacja
ogólna dla 
technika

Aranżacja sali szpitalnej: 
Symulator jest umieszczony w łóżku w pozycji leżącej, ubrany w piżamę, odkryty.  
Na stoliku znajdują się: rękawiczki niejałowe w opakowaniach (rozmiary: S, M, L), 
gaziki, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pulsoksymetr, stetoskop, gleukometr,  
waga ze wzrostomierzem, taśma centymetrowa, płyn do dezynfekcji.

Parametry
zmierzone 
przez 
studentów

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18/min 80/min 115/75 mm Hg 92% 20 36,4 – Mruga-
nie 12 30

Cechy miarowy
nitko-
wate, 

szybkie
– – – – – – –

Inne

Masa ciała – 49 kg
Wzrost – 164 cm
Obwód przedramienia – 32 cm lub realny fantomu
Wyliczony wskaźnik BMI
Poziom glukozy we krwi
Stan ogólny – średnio ciężki

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem scenariusza
2. Zaprezentowanie części zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych zajęć
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego oraz celów szczegółowych scenariusza – rozmowa 

oparta na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie
6. Zaprezentowanie pacjenta
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z miejscem przebiegu scenariusza 

i sprzętem
INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
z pacjentką po amputacji piersi lewej i niską masą 
ciała.
Każdy w swoim życiu spotkał osobę, która jest chora na 
nowotwór i ma problem ze zbyt niską masą ciała. 

Czy pamiętasz na czym polega proces nowotworowy?
Jak myślisz, jakie objawy będą towarzyszyły 
wymienionej jednostce chorobowej?
Czy przypominasz sobie, czym jest niedowaga?
Pamiętasz, jakie są czynniki determinujące powstanie 
niedowagi?
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Toczący się proces chorobowy może być czynnikiem 
determinującym niedowagę. Jesteśmy świadomi, że 
konsekwencje niedowagi stanowią poważne zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Wiedza na temat jej przyczyn 
i skutków może przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowia.
Pielęgniarka ma możliwość bezpośredniego wpływu 
na postępowanie pacjenta. Aby było to efektywne, 
niezbędne jest nabycie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych. Realizując ten scenariusz, 
utrwalicie posiadaną wiedzę i pozyskacie umiejętności 
potrzebne do opieki nad pacjentką z chorobą 
nowotworową i niedowagą. 
Na dzisiejszych zajęciach z symulacji medycznej 
nauczycie się, jak rozpoznawać objawy oraz 
przeprowadzić odpowiednie badania i pomiary 
u chorej z niedowagą. W związku z planowaną 
dwutygodniową przepustką do domu potrzebne jest 
zaopatrzenie pacjentki w materiały konieczne do 
kontynuacji leczenia.
Wymagane są umiejętności:
• przeprowadzenia wywiadu pod kątem rozpoznania 

niedowagi,
• wykonania pomiarów podstawowych funkcji 

życiowych zgodnie z obowiązującą procedurą (RR 
krwi, tętno, ciepłota ciała) przy użyciu sprzętu 
medycznego oraz oddechu, a także interpretacji 
wyników,

• obliczenia BMI, pomiaru obrzęku limfatycznego,
• wykonania sterylnego opatrunku na stopie 

cukrzycowej i ranie pooperacyjnej,
• wypisania recepty,
• interpretowania i dokumentowania wyników 

pomiarów, a także przekazywania informacji 
o stanie zdrowia pacjenta paliatywnego w zespole 
terapeutycznym.

Czy wiesz, jakie są najczęstsze choroby współistniejące 
powodujące powstanie niedowagi?
Jak myślisz, w jaki sposób możemy określić stopień 
niedowagi?
Odp.: Możemy obliczyć wskaźnik BMI, zmierzyć 
grubość tkanki tłuszczowej, WHR.
Czy wykonanie tych badań jest ważne?
Czy możecie powiedzieć, na jakie dolegliwości może 
uskarżać się pacjentka po amputacji piersi?
Odp.: Ból w okolicy rany, wyciek limfy 
z loży pooperacyjnej, obrzęk limfatyczny, 
trudności z koncentracją, obniżona sprawność 
fizyczna, permanentne zmęczenie, bardzo cienka 
i nienaturalnie chłodna skóra, apatia.
Jak sądzisz, jaka pozycja dla pacjenta byłaby 
najbardziej komfortowa? 
Jak myślisz, jakim schematem najlepiej byłoby 
zebrać wywiad u pacjenta z podejrzeniem chorób 
współistniejących?
Masz może pomysł, o co można byłoby jeszcze zapytać 
pacjenta?
Wymienione zostało pragnienie. Jak myślisz, o czym to 
może świadczyć?
Odp.: O tym, że pacjent ma cukrzycę. Może się też 
obficie pocić i tracić wodę przez skórę.
A jak się przekonać o tym, na co cierpi pacjent?
Odp.: Trzeba zmierzyć poziom glukozy we krwi 
i parametry ciśnienia tętniczego.
Co można doradzić pacjentowi, znając jego problem 
i wyniki pomiarów?
Odp.: Powiedziałabym….
Przypomnij, na czym polega wyniszczenie organizmu 
będące wynikiem procesu nowotworowego. 
Odp.: Kacheksja (wyniszczenie) to brak apetytu 
i spadek masy ciała, towarzyszące nieprawidłowościom 
metabolicznym. Do charakterystycznych objawów 
zespołu wyniszczenia nowotworowego należą: brak 
apetytu, spadek masy ciała, osłabienie, łatwe męczenie 
się i osłabienie odporności.

Wyobraźcie sobie, że pracujecie na oddziale 
opieki paliatywnej, gdzie przebywa pacjentka 
(sześćdziesięcioczteroletnia J.P.) mająca stałe 
dolegliwości bólowe w okolicy rany po amputacji 
gruczołu piersiowego lewego, kończyny górnej lewej 
i ból kończyny dolnej prawej oraz zgłasza duże 
pragnienie.
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W scenariuszu weźmie udział pięć osób. Jedna osoba 
będzie pełniła rolę pierwszej pielęgniarki, która 
będzie liderem zespołu oraz będzie odpowiedzialna 
za zebranie wywiadu. Druga będzie pielęgniarką od-
powiedzialną za wykonanie pomiarów podstawowych 
parametrów życiowych. Trzecia będzie odpowiedzial-
na za obliczenie BMI i pomiar obrzęku limfatycznego, 
czwarta – za pomiar glukozy i wykonanie opatrunku 
na kończynie dolnej prawej i na ranie pooperacyjnej, 
a piąta będzie obserwatorem oraz będzie notować 
uzyskane wyniki i informacje z wywiadu, a także 
wypisywać recepty.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

Nowotwory złośliwe są chorobami występującymi w każdej populacji i o stosunkowo dużej 
śmiertelności. Zachorowalność na nowotwory złośliwe na całym świecie wykazuje tendencję wzro-
stową. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad grupą 
pacjentów chorych na nowotwory przez profesjonalistów z dziedziny pielęgniarstwa onkologicznego.

Wyniszczenie, czyli kacheksja nowotworowa jest zespołem zaburzeń metabolicznych związa-
nych z chorobą nowotworową, którego głównym objawem jest znaczący spadek masy ciała. Inne 
symptomy wyniszczenia nowotworowego to: utrata łaknienia, uczucie szybkiego nasycenia się po 
posiłku, narastające osłabienie, niska odporność. Kacheksja prowadzi do ograniczenia sprawności, 
czego efektem jest brak możliwości wykonywania codziennych czynności. Pacjenci narażeni na 
niedożywienie powinni zostać objęci kontrolą stanu odżywiania. Następnie w razie konieczności 
powinno się podjąć działania zapobiegające niedożywieniu. Pierwszą najprostszą metodą jest od-
powiednia kontrola rodzaju i ilości pokarmów spożywanych doustnie i ewentualna ich modyfika-
cja. Ważne jest obliczanie stopnia niedowagi za pomocą BMI (wskaźnik masy ciała – masa ciała 
w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu), który określa, czy masa ciała jest 
odpowiednia do wzrostu. Przy wartościach mieszczących się w przedziale 17,00–18,49 mamy do 
czynienia z niedowagą.

Bardzo często do określenia jednostki chorobowej wykorzystuje się wyniki badań, stąd wywiad 
jest pomijany w celu szybszego wdrożenia fachowej diagnostyki. Jednak prawidłowo zebrany wy-
wiad może stać się kluczem do postawienia trafnego rozpoznania. Chory powinien być uświadomio-
ny, że jego szczere oraz dokładne odpowiedzi mogą przyspieszyć proces diagnozowania, jak również 
leczenia. Powinien odpowiadać krótko i rzetelnie na zadawane pytania i nie traktować wywiadu 
jako towarzyskiej pogawędki. Niezwykle istotne jest również uzyskanie dodatkowych informacji, 
które mogą zmienić schemat naszego postępowania (m.in. o wszystkich chorobach przewlekłych 
oraz przyjmowanych lekach, o wszystkich przebytych hospitalizacjach – jeśli to tylko możliwe, war-
to zdobyć karty wypisowe). Bardzo ważnym elementem wywiadu powinno być również uzyskanie 
informacji na temat uczulenia na leki w celu uniknięcia niepotrzebnych powikłań podczas leczenia 
farmakologicznego.

Cukrzyca typu 1 stanowi ok. 10% wszystkich typów cukrzycy. Jest spowodowana prawie 
całkowitym zniszczeniem komórek β trzustki, produkujących insulinę przez przeciwciała. Są to 
tzw. autoprzeciwciała produkowane przez system odpornościowy organizmu, powodujące niszczenie 
własnych komórek. Jest to zjawisko autoagresji, czyli niszczenia własnych komórek. W efekcie do-
chodzi do bezwzględnego braku insuliny. Zwykle objawy cukrzycy typu 1 rozwijają się w ciągu kilku 
tygodni. Należą do nich: wzmożone pragnienie (wypijanie od kilku do kilkunastu litrów płynów 
na dobę), wielomocz, chudnięcie, senność, osłabienie, skłonność do infekcji. Podstawą rozpoznania 
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cukrzycy jest zwiększone stężenie glukozy we krwi, a głównym lekiem – insulina. Leczenie chorego 
na cukrzycę typu 1 polega zwykle na 4 podskórnych wstrzyknięciach (czasem więcej) insuliny na 
dobę lub podawaniu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej. Przed posiłkami chory powi-
nien stosować krótko działającą insulinę ludzką lub analog szybko działający. Dieta w cukrzycy typu 
1 leczonej za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny oparta jest na tzw. wymiennikach węglo-
wodanowych. Ilość podawanej insuliny przed posiłkami należy dostosować do ilości spożywanych 
węglowodanów w posiłku (10 g węglowodanów przyswajalnych to tzw. 1 WW, czyli wymiennik 
węglowodanowy).

Stopa cukrzycowa jest jednym z powikłań cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę 
typu 1, jak i u chorych na cukrzycę typu 2. Objawia się powstawaniem płytkich lub głębokich 
owrzodzeń, najczęściej na części podeszwowej lub grzbietowej stopy. Uszkodzenie nerwów w stopie 
powoduje, że ulega ona zniekształceniu (zmienia kształt), również palce stają się młoteczkowate. 
Ważnym objawem stopy cukrzycowej jest zaburzenie czucia. Upośledzenie ukrwienia, do którego 
dochodzi na skutek zwężenia tętnic, prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi, niedokrwienia stóp, 
co utrudnia gojenie się ran.

Badanie fizykalne uzupełnia się pomiarami obwodów kończyn. Oceny najczęściej dokonuje się 
przez porównanie obwodu kończyny zajętej obrzękiem limfatycznym z obwodem kończyny zdro-
wej. Jednak różnica, która oznacza obecność patologii, nie jest jednoznacznie ustalona. Pomiary 
obwodów kończyn powinny być dokonywane w warunkach standardowych przez tę samą osobę, 
z zachowaniem tego samego poziomu pomiaru kończyny, jednakowej pory dnia, przy takiej samej 
aktywności ruchowej chorego, z uwzględnieniem ewentualnego noszenia wspomagających leczenie 
opatrunków uciskowych. 

Jako kryterium rozpoznania obrzęku limfatycznego przyjmuje się różnicę w obwodach od 1,5 do 
2 centymetrów lub ponad 2,5 centymetra, występującą w co najmniej jednym z badanych punktów 
pomiaru. Stosuje się również metodę obliczania sumarycznego wszystkich pomiarów, uwzględniając 
jako obrzęk różnicę wynoszącą powyżej 5 centymetrów lub 10% w stosunku do sumy obwodów 
kończyny zdrowej. Można wyróżnić wiele miejsc pomiaru na kończynie górnej. Najczęściej za punk-
ty odniesienia uznaje się: śródręcze, nadgarstek, najszersze miejsce przedramienia, łokieć, połowę 
długości ramienia. Inna metoda to mierzenie obwodów co 4 lub 10 centymetrów w odniesieniu do 
wyniosłości kostnych kończyny, np. kłykcia bocznego kości ramiennej. Na podstawie tych pomia-
rów można wyliczyć objętość kończyny ze wzoru na objętość stożka ściętego. Kolejnymi kryteriami 
są pomiar oddechu oraz pomiar temperatury ciała.

Pomiar oddechu dokonuje się przez obserwację ruchów klatki piersiowej i przestrzeni między-
żebrowych w czasie jednej minuty. Prawidłowy oddech powinien być miarowy, średnio głęboki, 
wykonywany bez wysiłku, bezwonny, niesłyszalny (wydech nieco dłuższy niż wdech). Osoba dorosła 
w spoczynku wykonuje rytmiczne ruchy klatką piersiową (wdechy i wydechy w liczbie 12–20/min, 
prawidłowo oddycha z częstością 30–40 oddechów/minutę).

Pomiar temperatury ciała wykonuje się termometrem elektronicznym, bezdotykowym, który 
po włączeniu należy trzymać prostopadle do środka czoła lub w okolicy skroni i zbliżać go do czoła 
lub skroni bądź oddalać do momentu uzyskania na czole lub skroni pojedynczego punktu światła. 
Będzie to oznaczać, że termometr znajduje się we właściwej odległości do odczytania dokładnej 
ciepłoty ciała.

Zasady wypisywania zleceń i recept oraz ordynowania leków 
Zmiany zachodzące w świecie medycznym prowadzą do poszerzania kompetencji zawodowych 

pielęgniarek/pielęgniarzy. Nadanie im uprawnień do wypisywania recept jest sposobem na zwiększe-
nie przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, co stanowi obecnie ogromny problem. 
Pielęgniarki/pielęgniarze są postrzegani jako profesjonaliści. Pacjenci nie krępują się zadawać im 
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pytania, a wielu z nich podkreśla, że dzięki pomocy i wyrozumiałości z ich strony łatwiej akceptują 
terapię, co przekłada się na przestrzeganie zaleceń. 

Podstawa prawna wystawiania recept
W Polsce poszerzenie zasobu kompetencji pielęgniarek i położnych wprowadziła nowelizacja 

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (UZPP) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1136). 
Na jej mocy minister zdrowia wydał 28 października 2015 r. Rozporządzenie w sprawie recept wy-
stawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1971 z poźń. zm.). Nowelizacją 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dokonaną przez Ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono dodatkowe 
uprawnienia dla pielęgniarek i położnych w postaci możliwości ordynowania leków zawierających 
określone substancje czynne, wyłączając leki zawierające bardzo silnie działające substancje psycho-
tropowe, środki odurzające oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Ponadto pielęg-
niarki i położne uprawnione zostały, w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji, do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz na środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Upoważnienie to obejmuje również prawo do wystawiania 
recept osobom, o których mowa w art. 43–46 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na zasadach określonych w tej ustawie) 
oraz w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
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 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca
prezentuje studentom wyposażenie sali. Szczególnie zwraca uwagę na sprzęt do 
wykonywania pomiarów.

Studenci
powinni zapoznać się ze sprzętem i jego obsługą oraz dokumentacją. Mogą zadawać 
pytania.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 
Szpitalny oddział opieki paliatywnej, 64-letnia kobieta ma stałe dolegliwości bólowe 
w okolicy lewego gruczołu piersiowego, kończyny górnej lewej i kończyny dolnej prawej 
(okolica stopy).
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Obecny stan 
kliniczny 

Pacjentka z widoczną niedowagą, spocona, podaje masę ciała: 49 kg przy 
wzroście 164 cm.
Pacjentka jest wystraszona, blada i spocona.
Oddechy – 18/min
Tętno – 80/min
Ciśnienie tętnicze krwi – 115/75 mm Hg
Saturacja – 92%
Temp. ciała – 36,2°C

Wywiad

Pacjentka z cukrzycą typu 1, od dziesięciu lat leczona w poradni cukrzycowej, 
rencistka.
Odpowiedzi dla technika:
1. Czas wystąpienia pierwszych objawów – dziesięć lat temu
2. Lokalizacja – ból w okolicy gruczołu piersiowego lewego, kończyny górnej lewej 

i ból prawej kończyny dolnej (okolica stopy)
3. Czas trwania – około trzydziestu minut jednorazowo
4. Charakter bólu – piekący, rozrywający
5. Czynniki nasilające – ruch, zmiana pozycji ułożeniowej
6. Czynniki łagodzące – ułożenie kończyny z zastosowaniem udogodnienia (klin), 

pozycja półwysoka, leki
7. Stosowane leczenie – insulina 3 x dziennie, Hydrochlorotiazyd 1 x 1 tab., 

Indapamid 1 x 1 tab., Pernazyna p. o. 25 mg 2 x dz., Spironolakton 1 x 1 tab., 
Hydroxyzyna 10 mg na noc

8. Uczulenia – brak

Przebieg scenariusza

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider (oddziałowa)
1. Zapoznanie się z kartą indywidualnego pielęgnowania 

Wywiad
2. Czas wystąpienia pierwszych objawów 
3. Lokalizacja 
4. Czas trwania 
5. Charakter bólu 

Pielęgniarka druga 
1. Mycie i dezynfekcja rąk 
2. Wykonanie pomiarów: 

– oddechu 
– ciśnienia tętniczego i tętna 
– ciepłoty ciała 

3. Pomiary (ciężar i wysokość ciała) 

Pielęgniarka trzecia
1. Mycie i dezynfekcja rąk, założenie rękawiczek 
2. Pomaganie pielęgniarce drugiej podczas pomiarów funkcji życiowych 
3. Obliczanie BMI i dokonywanie pomiaru obrzęku limfatycznego 
4. Nawiązywanie kontaktu z pacjentką 
5. Dezynfekcja i uporządkowanie sprzętu  
6. Wypisanie recepty 
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Pielęgniarka czwarta
1. Mycie i dezynfekowanie dłoni, zakładanie rękawiczek  
2. Nawiązywanie kontaktu z pacjentką 
3. Mierzenie poziomu glukozy i podanie wyniku obserwatorowi  
4. Wykonanie opatrunku na ranie po amputacji gruczołu piersiowego  
5. Zmiana opatrunku na stopie cukrzycowej  
6. Dezynfekcja i uporządkowanie sprzętu   

Obserwator pierwszy 
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń, notowanie wyniku pomiarów 

Parametry
zmierzone 
przez 
studentów

Nazwa
R – 

oddech Tętno Ciśnienie 
tętnicze SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18/min 80/min 115/75 mm Hg 92 – 36,2 30 – –

Cechy – – – – – – – – –

Inne

Masa ciała – 49 kg 
Wysokość – 164 cm
Obwód kończyny górnej lewej (obrzęk limfatyczny) – 32 cm lub realny fantomu BMI
Stan ogólny: średnio ciężki

Diagnozy pielęgniarskie: 
1. Lęk spowodowany rozpoznaniem choroby nowotworowej
2. Ograniczenie wydolności samoobsługowej związanej z bólem, obecnością rany pooperacyjnej
3. Trudności w gojeniu rany pooperacyjnej, związane z ciągłym wydzielaniem i zaleganiem limfy 

w loży pooperacyjnej
4. Ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów podstawowych parametrów
5. Ryzyko błędu interpretowania i dokumentowania pomiarów
6. Ryzyko nieprawidłowego przekazu informacji w zespole terapeutycznym

Cele podejmowanych działań:
1. Zmniejszenie poczucia lęku i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
2. Zwiększenie samodzielności pacjentki przez zaspokojenie potrzeb z zakresu higieny, żywienia, 

aktywności ruchowej
3. Zapewnienie warunków do gojenia rany pooperacyjnej
4. Stworzenie warunków do prawidłowego wykonania pomiarów podstawowych parametrów
5. Zapewnienie warunków do poprawnej interpretacji i dokumentowania pomiarów
6. Zagwarantowanie warunków do prawidłowego przekazu informacji w zespole terapeutycznym

Metody osiągania celów postępowania:
1. Profesjonalna rozmowa pielęgniarki z pacjentką na temat choroby i przebiegu leczenia, udzielenie 

wsparcia emocjonalnego chorej
2. Zastosowanie środków zmniejszających odczuwanie bólu oraz współpraca z pacjentką, co pro-

wadzi do obniżenia u niej poczucia dyskomfortu, zachowania przez nią poczucia godności oraz 
poczucia panowania nad sytuacją

3. Monitorowanie oraz ocena ilości drenowanej chłonki z loży pooperacyjnej zaopatrzonej drenem 
ssącym

4. Prawidłowe wykonanie podstawowych pomiarów u pacjentki
5. Poprawne wykonanie pomiaru chłonki
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6. Prawidłowa interpretacja i dokumentowanie pomiarów
7. Odpowiedni przekaz informacji w zespole terapeutycznym

Kryteria pozytywnej oceny wyników postępowania:
1. Dostarczenie pacjentce wiedzy na temat choroby i leczenia, co pozytywnie wpływa na oswojenie 

się z nową sytuacją i zmniejsza lęk
2. Dobranie sposobu postępowania do stanu, możliwości i potrzeb pacjentki 
3. Zabieg operacyjny w okolicy węzłów chłonnych czynnikiem zwiększającym ryzyko zastoju chłonki
4. Przestrzeganie podstawowych zasad w dokonywaniu pomiaru
5. Brak wystąpienia błędów w interpretacji i dokumentowaniu pomiarów
6. Utrzymanie prawidłowej komunikacji w zespole terapeutycznym

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Faza opisu 
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie 
opowiadają, co się po kolei wydarzyło. Każdy student 
powinien się wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny 
i co wykonał.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich ocena. 
W tej fazie uczestnicy analizują doznane uczucia; 
jest to emocjonalna i empatyczna treść dyskusji. 
Każdy student wybiera jeden lub dwa elementy, które 
zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii studentów. 
Faza analizy pozwala odkryć przyczyny sukcesów lub 
porażek w scenariuszu, zrozumieć powody działania. 

• Co czuliście, widząc pacjentkę z tak poważną 
jednostką chorobową?

• Co było dla was największym wyzwaniem, kiedy 
wykonywaliście pomiary?

• W jakim celu wykonywaliście pomiary parametrów 
życiowych i pomiar obrzęku limfatycznego?

• Jak się czuliście podczas nawiązywania kontaktu 
z pacjentką?

• Jakie działania podjęliście względem pacjentki 
i dlaczego?

• Które decyzje były dobre i dlaczego?
• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywania zadania?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

wykonywania czynności?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?
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W fazie analizy dobrze jest zadać też następujące 
pytania: 
• Jak dobrze jako zespół wykonaliście to zadanie? 
• Jaki był skutek twojego działania? 
• Co wywołało twoją frustrację? 
• Co zrobił(a)byś inaczej? 
• Jak byś to zrobił(a)?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest ważne w opiece nad 

pacjentką po amputacji gruczołu piersiowego?
• Na co musimy zwracać uwagę podczas wykonywania 

powyższych czynności?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 

w czasie symulacji?
• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 

w trakcie scenariusza. Gdzie możemy zastosować 
nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na pacjenta. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył opieki nad pacjentką po amputacji 
piersi z niedowagą, przebywającą na oddziale opieki 
paliatywnej.
Założone cele zostały zrealizowane.

Zastosowanie 
umiejętności

Nabyte w trakcie zajęć umiejętności będą wykorzystane podczas realizacji następnych 
scenariuszy (wymienić tematy scenariuszy).

LITERATURA

Chruściel P., Banach M. (2016): Atorwastatyna u chorych z nadwagą i otyłością, 
„Choroby Serca i Naczyń”, 13(1): 5–14.

Daniluk J., Jurkowska G. (red.) (2005): Zarys chorób wewnętrznych dla studentów 
pielęgniarstwa, Wydawnictwo „Czelej”, Lublin.

Gajewski P. (red.) (2015): Interna Szczeklika. Mały Podręcznik, Wydawnictwo 
„Medycyna Praktyczna”, Kraków, s. 144–179.

Kübler A. (red.) (2017): Intensywna terapia, Urban & Partner, Wrocław, 
s. 351–352.

Dziubaszewska, Studnicka, Zarzycka_Propedeutyka.indb   216 11.12.2020   12:31:43



2178. Opieka paliatywna

Łuczyk M., Szadowska-Szlachetka Z., Ślusarska B. (red.) (2017): Standardy 
i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa, s. 181–193.

Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. (red.) (2017): Podstawy pielęgniarstwa, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Walden-Gałuszko K. de, Kaptacz A. (red.) (2016): Pielęgniarstwo opieki 
paliatywnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 53.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– zasad prawidłowego kontaktu interpersonalnego z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym
– parametrów życiowych osób dorosłych
– składu zestawu potrzebnego do założenia opatrunku
– sprzętu do pomiaru podstawowych funkcji życiowych
– typów dokumentacji medycznej
– zasad wypisywania recept

umiejętności:
– nawiązania prawidłowego kontaktu z pacjentem i zespołem terapeutycznym
– wykonania pomiarów podstawowych funkcji życiowych
– wykonania opatrunku z zachowaniem zasad aseptyki
– zinterpretowania wartości parametrów życiowych
– wypisania recepty
– stosowania schematu wypełniania dokumentacji medycznej

Autor: Stanisława Olszyk
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9. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
25 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Opieka nad pacjentem z urazem kręgosłupa po pionizacji

CEL 
GŁÓWNY

Umiejętność kompleksowej opieki nad pacjentem z urazem kręgosłupa po pionizacji

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjenta bezpośrednio 
po pionizacji

2. Umiejętność zgromadzenia informacji i obserwowania stanu pacjenta w kierunku 
powikłań po pionizacji: spadku RR i saturacji, tachykardii

3. Umiejętność odebrania i zrealizowania zlecenia lekarskiego – założenia wkłucia dożylnego, 
podłączenia kroplowego wlewu dożylnego, podłączenia tlenu, wykonania EKG

4. Umiejętność bieżącego reagowania na zmieniający się stan pacjenta
5. Umiejętność dokumentowania i interpretacji wyników pomiarów parametrów życiowych

Metoda Symulacja medyczna wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Fantom/symulator osoby 
dorosłej 

2. Kardiomonitor do pomiaru 
podstawowych funkcji 
życiowych – tętna, ciśnienia 
tętniczego krwi, saturacji, 
oddechu

3. Termometr elektroniczny  
do pomiaru temperatury 
ciała 

4. Taca – 2 
5. Staza 
6. Miska nerkowata – 2
7. Środek do dezynfekcji  

skóry – 2 

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

1. Jednorazowe rękawiczki 
niejałowe

2. 500 ml 0,9% NaCl
3. Aparat do przetoczeń 
4. Elektrody do monitorowania 

EKG
5. Wąsy tlenowe lub maska
6. Gaziki – paczka
7. Miska nerkowata – 3
8. Wenflon różowy – 3
9. Okleina na wenflon
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220 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

 8. Pojemnik twardościenny 
 9. Reduktor i butelka do 

tlenu
10. Sztuczna krew 
11. Stelaż 
12. Kosz 
13. Poduszka „jasiek”
14. Aparat do EKG

Sprzęt
jednorazowego 
użytku

10. Druki dokumentacji medycznej:
– karta opieki pielęgniarskiej
– karta zleceń lekarskich – 

zlecenie 500 ml 0,9 NaCl i.v.
– karta gorączkowa
– karta obserwacji

Pozostałe 
wyposażenie

Ubrania  
i charakteryzacja

Pacjent w piżamie, leży płasko  
na plecach.

Informacja
ogólna dla 
technika

Symulator osoby dorosłej jest w łóżku w pozycji leżącej, z wezgłowiem uniesionym  
o 30 stopni.
Skóra twarzy blada.
Pacjent od początku scenariusza będzie zgłaszał złe samopoczucie, zawroty, ból głowy, 
osłabienie. Jest zdenerwowany, widoczna bladość powłok skórnych.

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa R – oddech EKG
tętno RR SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy

Liczba 20 80 110/60 95% – 36,4 – –

Cechy
Przyspieszony 

miarowy
Zatokowy 
miarowy – – – – – –

Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy scenariusz, dlatego proszę o ciszę i zajęcie miejsc”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem scenariusza
2. Zaprezentowanie części zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych realizacji scenariusza – 

rozmowa oparta na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu symulacji (oddział rehabilitacyjny – sala chorych)
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie.
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego: pacjent J.K. ……………..
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z miejscem realizacji scenariusza i ze 

sprzętem
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INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się postępowania 
z pacjentem po pionizacji z urazem kręgosłupa.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności: 
• monitorowania podstawowych parametrów 

życiowych pacjenta po pionizacji,
• zgromadzenia informacji i obserwowania stanu 

pacjenta w kierunku powikłań po pionizacji: spadku 
RR i saturacji, tachykardii,

• odebrania i zrealizowania zlecenia 
lekarskiego – założenia wkłucia dożylnego, 
podłączenia kroplowego wlewu dożylnego, 
podłączenia tlenu, wykonania EKG,

• bieżącego reagowania na zmieniający się stan 
pacjenta,

• dokumentowania i interpretowania wyników 
pomiarów parametrów życiowych. 

Prawidłowa ocena stanu pacjenta i jego obserwacja po 
pionizacji jest niezbędnym elementem pielęgnowania 
i profilaktyki powikłań.
Podczas zajęć nauczycie się, w jakim kierunku i jak 
często monitorować podstawowe parametry życiowe, 
a także dokonywać oceny stanu pacjenta, realizować 
zlecenia lekarskie, uzupełniać dokumentację medyczną 
i interpretować wyniki podane w dokumentacji 
medycznej. 

Podczas praktyk niejednokrotnie mieliście do czynienia 
z pacjentem bezpośrednio po pionizacji z urazem 
kręgosłupa.
Jakie są przyczyny urazu kręgosłupa?
Jakie znacie metody leczenia pacjenta z urazem 
kręgosłupa?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę w opiece nad 
pacjentem po urazie kręgosłupa?
Kiedy rozpoczyna się pionizację pacjenta?
Jakie są metody pionizacji pacjenta?
Jakie znasz zasady obowiązujące podczas pionizacji 
pacjenta?
Na co należy zwrócić uwagę podczas pionizacji 
pacjenta?
Czy spotkaliście kiedyś pacjenta po urazie kręgosłupa 
w czasie pionizacji?
Na jakie objawy występujące u pacjenta należy 
zwrócić uwagę?
Jakie parametry należy kontrolować u pacjenta po 
pionizacji i jak często?

Wyobraźcie sobie, że pracujecie na oddziale 
rehabilitacyjnym. Macie pod opieką pacjenta po 
urazie kręgosłupa – jest leczony metodą zachowawczą, 
dziesięć minut temu był pionizowany na łóżku 
pionizacyjnym po raz pierwszy.
Przedstawiona sytuacja pozwoli na podjęcie działań 
praktycznych, które będą dla nas przydatne w różnych 
sytuacjach. 

Należy kontynuować opiekę nad tym pacjentem.

Kto z was chciałby zostać liderem grupy?
Proszę lidera o przydzielenie pozostałych ról.
Czy rozumiecie wszystkie informacje i wiecie, za co 
jesteście odpowiedzialni?

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca

prezentuje studentom wyposażenie sali:
Scenariusz będzie odbywał się w sali chorych, na oddziale rehabilitacji. W sali 
znajduje się pacjent (symulator) leżący w łóżku – zapoznajcie się z obsługą 
symulatora. 
Nad łóżkiem w panelu zamontowanym przy ścianie znajdują się dostępy do gazów 
medycznych – tlen oraz próżnia. 
Obok pacjenta jest kardiomonitor – zapoznajcie się z obsługą kardiomonitora.
W szafkach znajdują się elektrody do monitorowania, cewniki tlenowe – wąsy lub 
maska, reduktory tlenu.
Na dwóch stolikach obok łóżka znajduje się potrzebny sprzęt oraz przygotowane są: 
karta zleceń lekarskich, karta obserwacyjna i karta gorączkowa pacjenta.
Na sali jest także telefon w razie konieczności wezwania lekarza czy konsultacji 
z lekarzem. Numer do lekarza: 21.
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Studenci
zapoznają się z fantomem i ze sprzętem. Przeglądają dokumentację.
Czy wszystko jest zrozumiałe, czy są jakieś pytania?

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Pacjent to J.K., ma dwadzieścia pięć lat, jest po urazie kręgosłupa.
Przebywa na oddziale rehabilitacji.
Znajduje się w sali chorych, w pozycji leżącej płasko na plecach. 
Pacjent był pionizowany na łóżku pionizacyjnym dziesięć minut temu.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent zgłasza złe samopoczucie, zawroty i ból głowy (5 pkt według NRS)  
oraz uczucie osłabienia i duszności. Widoczna jest bladość powłok skórnych.  
Pacjent jest zdenerwowany.
Pomiar parametrów: oddech – 20/min, tętno – 80 u/min  
NBP – 110/60 mm Hg, SpO2 – 95%, temp. ciała – 36,4°C

Wywiad

Pacjent po urazie kręgosłupa, ma dwadzieścia pięć lat, przebywa na oddziale 
rehabilitacji czwarty tydzień. 
Dziś pacjent był poddany pionizacji na łóżku pionizacyjnym po raz pierwszy.
Chory doznał urazu kręgosłupa dwa miesiące temu. Spadł z rusztowania podczas prac 
budowlanych.
Doszło do złamania drugiego i trzeciego kręgu w odcinku lędźwiowym oraz do 
wstrząśnienia rdzenia.
Pacjent miał także złamaną kończynę dolną prawą na poziomie kości udowej oraz 
kończynę górną prawą w okolicy kości ramiennej.
Ma żonę i rocznego synka.

Przebieg scenariusza

Student wykonał                     nie wykonał  

Pielęgniarka pierwsza – lider 
1. Przedstawianie się pacjentowi 
2. Zapytanie go, czy ją słyszy – Czy słyszy mnie Pan? 
3. Zapytanie chorego o samopoczucie 
4. Poproszenie pielęgniarki drugiej o podłączenie do kardiomonitora:   

pomiar SpO2, RR, tętna
5. Zlecenie pielęgniarce trzeciej pomiaru oddechu i temperatury ciała 

Pielęgniarka druga
1. Dezynfekcja rąk 
2. Monitorowanie stanu pacjenta:

– pomiar RR 
– pomiar saturacji 
– pomiar tętna 

3. Poinformowanie lidera o wynikach pomiarów  

Pielęgniarka trzecia 
1. Dezynfekcja rąk  
2. Pomiar temperatury ciała  
3. Pomiar oddechów  

Student
1. Dokumentowanie wyników  

Obserwator
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń 
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ŚCIEŻKA 1

Stan chorego pogarsza się, obniża się saturacja, tętno przyspieszone, oddech 
przyspieszony.
Lider wykonuje telefon do lekarza.
Lekarz zleca podłączenie tlenu przez wąsy tlenowe o przepływie 2 l/min i kontrolę 
parametrów życiowych za 15 minut.

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE

Informacja ogólna 

Parametry
symulatora
postępu-
jące

Nazwa R – oddech EKG RR SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 24 100 100/60 88% b.z. senność

Cechy
przyspieszony 

miarowy
zatokowy 
miarowy

Inne

Inne wskazania 
i uwagi

ŚCIEŻKA 2

Student wykonał                     nie wykonał   

Pielęgniarka pierwsza – lider 
1. Zapytanie chorego o samopoczucie  
2. Wykonanie telefonu do lekarza   
3. Poproszenie pielęgniarki drugiej o podłączenie tlenu    

przez wąsy tlenowe o przepływie 2 l/min
4. Poproszenie pielęgniarki trzeciej o zmierzenie oddechu   
5. Zlecenie pielęgniarce drugiej ponownego pomiaru RR, tętna i saturacji   

Pielęgniarka druga
1. Podłączenie tlenu przez wąsy tlenowe  
2. Monitorowanie stanu pacjenta:

– pomiar RR   
– pomiar saturacji   
– pomiar tętna   

3. Poinformowanie lidera o wynikach pomiarów   

Pielęgniarka trzecia
1. Pomiar oddechów   

Student
1. Dokumentowanie wyników   

Obserwator
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń   

Stan pacjenta pogarsza się: spada RR, przyspieszone tętno, spada saturacja, wykonanie 
EKG, założenie wenflonu, podłączenie 500 ml 0,9% NaCl – zlecenie lekarza.
Pacjent nadal zgłasza złe samopoczucie, ból i zawroty głowy, silne uczucie osłabienia, 
ból w klatce piersiowej.
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PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE

Informacja ogólna 

Parametry
symulatora
postępu-
jące

Nazwa R – oddech EKG RR SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 25 110 90/50 87% b.z. senność –

Cechy
przyspieszony 

miarowy
zatokowy 
miarowy – – – – – – –

Inne Student wykonał                     nie wykonał   

Pielęgniarka pierwsza – lider 
1. Zapytanie chorego o samopoczucie 
2. Wykonanie telefonu do lekarza 
3. Poproszenie pielęgniarki drugiej o wykonanie EKG 
4. Odczytanie zlecenia lekarskiego – podłączenie 500 ml 0,9 NaCl i.v. 
5. Poproszenie pielęgniarki trzeciej o założenie wkłucia dożylnego   

i podłączenie kroplowego wlewu dożylnego

Pielęgniarka druga
1. Dezynfekcja rąk 
2. Wykonanie EKG zgodnie z procedurą 

Pielęgniarka trzecia 
1. Dezynfekcja rąk 
2. Założenie rękawiczek  
3. Przygotowanie zestawu i założenie wkłucia dożylnego zgodnie z procedurą 
4. Podłączenie kroplowego wlewu dożylnego zgodnie z procedurą 

Student
1. Dokumentowanie wyników  

Obserwator
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń  

Stan chorego poprawia się, dolegliwości ustępują.

PARAMETRY SYMULATORA

Informacja ogólna 

Parametry
symulatora
postępu-
jące

Nazwa
R – 

oddech EKG RR SpO2 CO2 Temp. °C Oczy Obrzęki

Liczba 18 80 110/60 95% – b.z. – –

Cechy prawidłowy zatokowy
miarowy – – – – – –

Student wykonał                     nie wykonał   

Pielęgniarka pierwsza – lider 
1. Zapytanie chorego o samopoczucie  
2. Poproszenie pielęgniarki drugiej o wykonanie pomiaru saturacji,    

RR i tętna
3 Zalecenie pielęgniarce trzeciej wykonania pomiaru oddechów 
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Pielęgniarka druga
1. Wykonanie pomiaru saturacji, RR i tętna 

Pielęgniarka trzecia 
1. Wykonanie pomiaru oddechów  

Student
1. Dokumentowanie wyników  

Obserwator
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń  

DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Scenariusz dotyczył opieki nad pacjentem z urazem 
kręgosłupa po pionizacji. 
Taka sytuacja może się zdarzyć na każdym oddziale 
szpitalnym, nie tylko na oddziale rehabilitacji. Próby 
uruchomienia pacjenta mogą być podejmowane także 
na oddziale kardiologii, kardiologii inwazyjnej, 
chirurgii, neurologii.

Faza opisu 
Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie opowiadają, 
co się po kolei wydarzyło. Każdy student powinien się 
wypowiedzieć, za co był odpowiedzialny i co wykonał.

Co się wydarzyło? Jaki to był rodzaj sytuacji?
Lider 
Za co byłaś odpowiedzialna? 
Za zebranie wywiadu i odebranie zleceń lekarskich – 
rozdzielanie zadań, kontakt z lekarzem.

Pielęgniarka pierwsza 
Jaka była Twoja rola? 
Monitorowałam parametry życiowe – RR, saturację, 
tętno, podłączałam chorego do kardiomonitora, 
wykonałam EKG.

Pielęgniarka druga 
A jaka była Twoja rola?
Dokonałam pomiaru temperatury ciała i oddechu.
Podłączyłam tlen przez wąsy tlenowe 2 l/min, 
wykonałam wkłucie dożylne i podłączyłam 500 ml  
0,9 NaCl.

Student 
Jakie czynności miałeś zlecone? 
Zapisywałem wyniki pomiarów parametrów życiowych.

Obserwator 
Jaka była twoja rola? 
Dokumentowałam parametry.
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Student 
Przypomnij nam, jakie były wyniki pomiarów 
parametrów życiowych pacjenta.
Czy zauważyłeś, żeby osoby ze sobą się 
komunikowały?
Czy były jakieś informacje, które można było 
przekazać w inny sposób? 

Faza analizy
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich 
systematyczna ocena. W tej fazie uczestnicy analizują 
doznane uczucia; jest to emocjonalna i empatyczna 
treść dyskusji. Każdy student wybiera jeden lub dwa 
elementy, które zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii 
studentów. Faza analizy pozwala odkryć przyczyny 
sukcesów lub porażek w scenariuszu, zrozumieć 
powody działania. 

• Co czuliście, widząc pacjenta?
• Jaka była pierwsza myśl na widok pacjenta?
• Dlaczego zdecydowałaś się powiadomić lekarza?
• Jakie parametry kontrolowaliście?
• Dlaczego dokonywaliście oceny tych parametrów? 
• Co wykonaliście najlepiej?
• Co było dla was najtrudniejsze?
• Jakie działania podjął lider?
• Co zmienilibyście w swoich działaniach?
• Co stanowiło największy problem?
• Czy jako zespół dobrze wykonaliście zadanie?

Faza aplikacji
To porównanie z realnymi zdarzeniami, ocena 
możliwości i sposobu wykorzystania zdobytego 
doświadczenia w codziennej praktyce.

Widziałam, że dobrze poradziliście sobie ze 
scenariuszem. Zgodzicie się ze mną, że stan pacjenta, 
którego monitorowaliście, wymagał wnikliwej 
obserwacji – należało monitorować parametry 
życiowe, podłączyć tlen i kroplowy wlew dożylny.
Interwencja lekarza była konieczna, a wy 
wiedzieliście, kiedy lekarza wezwać.
Komunikacja w grupie przebiegła należycie – jest to 
bardzo potrzebne, by zrealizować założony cel.
Taka sytuacja może się zdarzyć na każdym oddziale 
szpitalnym, nie tylko na oddziale rehabilitacji. Próby 
uruchomienia pacjenta mogą być podejmowane także 
na oddziale kardiologii, kardiologii inwazyjnej, 
chirurgii, neurologii.
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Już wiecie, jakie parametry powinny być zmierzone 
i na jakie objawy należy zwrócić uwagę.
Poradziliście sobie bardzo dobrze, podejmowane 
przez was działania były pewne, nie było chaosu 
i zdenerwowania.
W przyszłości w takiej sytuacji będziecie się 
zachowywać podobnie i wykorzystacie swoją wiedzę 
w praktyce. 
Na następnych zajęciach będziemy pielęgnować 
pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym oraz po 
wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.

Zastosowanie 
umiejętności

Umiejętności, które nabyliście, będą przydatne na dalszych zajęciach w CSM  
oraz podczas zajęć praktycznych.

LITERATURA

Ćwirynkało K., Kosakowski C. (red.) (2012). Rehabilitacja i edukacja osób 
z niepełnosprawnością wielozakresową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 

Kruczyński J., Szulc A. (red.) (2015): Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. 
Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów 
i lekarzy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Rutkowska E. (red.) (2018): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Strugała M., Talarska D. (red.) (2014): Rehabilitacja i pielęgnowanie osób 
niepełnosprawnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– zadań pielęgniarskich w rehabilitacji pacjenta po urazie kręgosłupa
– sposobów pionizacji pacjenta – opieka pielęgniarska

umiejętności: 
– wykonania pomiaru tętna
– wykonania pomiaru oddechu
– wykonania pomiaru RR
– wykonania pomiaru temperatury ciała
– wykonania pomiaru saturacji za pomocą pulsoksymetru
– wykonania EKG
– założenia wkłucia dożylnego
– podłączenia kroplowego wlewu dożylnego

Autor: Beata Lorenc
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10.  Anestezjologia i pielęgniarstwo  
w zagrożeniu życia

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

120–135 min
CZAS

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Opieka nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym

CEL 
GŁÓWNY

Nauka opieki nad pacjentem nieprzytomnym po urazie czaszkowo-mózgowym

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność rozpoznania sytuacji pacjenta i określenia problemów pielęgnacyjnych
2. Umiejętność monitorowania parametrów życiowych
3. Umiejętność udokumentowania wyników pomiarów
4. Umiejętność wykonania toalety drzewa oskrzelowego przez system zamknięty
5. Umiejętność podłączenia leku w pompie infuzyjnej na zlecenie lekarza
6. Umiejętność żywienia chorego w OIT
7. Umiejętność podjęcia działań terapeutycznych

Metoda Symulacja wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1. Ciśnieniomierz
2. Pulsoksymetr
3. Stetoskop
4. Ssak
5. Dobowa karta obserwacji
6. Pompa infuzyjna Sprzęt

jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe
2. Płyn do dezynfekcji
3. Zamknięty układ do odsysania
4. Strzykawka i dren do pompy 

infuzyjnej 
5. Dopamina w ampułkach
6. Pyralgina w ampułkach
7. 0,9% NaCl 100 ml
8. Strzykawka Janeta 
9. Zestaw do żywienia (mieszanka 

firmowa Cubison, zestaw 
grawitacyjny do butelek)
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Pozostałe 
wyposażenie

1. Fantom wysokiej wierności
2. Respirator
3. Monitor funkcji życiowych: 

EKG, SpO2, HR
4. Pompa infuzyjna Ubrania  

i charakteryzacja

Pacjent leży bez ubrania przykryty 
kołdrą. Ma:
• opatrunek na głowie 
• założoną sondę do żołądka przez 

nos
• założony cewnik Foleya do 

pęcherza moczowego
• rurkę intubacyjną (podłączony  

jest do respiratora)
• wkłucie dożylne na lewej ręce

Informacja
ogólna dla 
technika

Pacjent leży w łóżku na plecach bez ubrania, przykryty kołdrą, z głową podniesioną  
o 30°, rurką intubacyjną i jest podłączony do respiratora, ma założoną sondę żołądkową 
przez nos, wkłucie dożylne na lewej ręce, cewnik Foleya do pęcherza moczowego. 
Na głowie ma opatrunek po kraniektomi. 

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 16/min 84 95/65 96% 37 38,9 brak zamknięte ręce
nogi

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2.  Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza itp.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4.  Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta na informacjach dla 

studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca przebiegu scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, ponowne wyjaśnienie
6. Zaprezentowanie pacjenta (chory nieprzytomny w OIT)
7. Zaproponowanie podziału ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z miejscem realizacji scenariusza 

i sprzętem
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INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
z chorym nieprzytomnym po urazie czaszkowo- 
-mózgowym, a w szczególności:
• rozpoznawania sytuacji pacjenta i określania 

problemów pielęgnacyjnych,
• monitorowania parametrów życiowych,
• dokumentowania wyników dokonanych pomiarów,
• wykonania toalety drzewa oskrzelowego przez system 

zamknięty,
• podłączania leku w pompie infuzyjnej na zlecenie 

lekarza,
• żywienia chorego w OIT,
• podejmowania działań terapeutycznych.

W swojej przyszłej pracy na pewno spotkacie się 
z chorym nieprzytomnym. 
Chory nieprzytomny jest nieświadomy swego 
istnienia i otoczenia, niezdolny do percepcji wrażeń 
zmysłowych, myślenia i samoopieki.
Stan nieprzytomności może być następstwem 
bezpośredniego uszkodzenia mózgu (urazy głowy). 
Może powstać w przebiegu chorób ogólnoustrojowych 
i narządowych (niedokrwienie i niedotlenienie mózgu, 
zatrucia, hipoglikemia oraz ciężka ketoza).
Chory nieprzytomny wymaga kompleksowej i starannej 
pielęgnacji oraz użycia specjalistycznego sprzętu.
Po ciężkim urazie dochodzi do głębokich zaburzeń 
przytomności oraz dezintegracji ważnych dla życia 
funkcji wegetatywnych, tj. niewydolności oddechu, 
niewydolności serca, spadku lub nadmiernego 
wzrostu ciśnienia krwi, dysregulacji elektrolitowej, 
pobudzenia katabolizmu, wzrostu temperatury ciała. 
Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia 
pacjenta i wymagają energicznego działania personelu 
leczącego.
W opiece pielęgniarskiej skupiamy się na 
ścisłym monitorowaniu parametrów życiowych 
w celu wczesnego wykrywania wszelkich zagrożeń. 
Kontrolujemy EKG, oddech, RR, tętno, OCŻ, 
temperaturę ciała. 
U chorego po urazie czaszkowo-mózgowym występuje 
hiperkatabolizm wraz z podwyższeniem temperatury 
ciała. 
Ponadto należy monitorować ciśnienie 
wewnątrzczaszkowe za pomocą czujnika 
zaimplantowanego operacyjnie do mózgu.
W przypadkach trwałego wzrostu ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego powyżej 20 mm Hg (2,6 kPa) 

Czy kiedykolwiek spotkałeś się/spotkałaś się z chorym 
nieprzytomnym?
W jaki sposób mógłbyś/mogłabyś przekonać się, że 
pacjent jest nieprzytomny?
Jak myślisz, czy pacjent nieprzytomny jest świadomy 
swojego istnienia?
Jakiej opieki będzie wymagał chory nieprzytomny?
Jak myślisz, czy należy informować pacjenta 
nieprzytomnego o tym, co będziemy wykonywać?
Czy powinniśmy kontrolować parametry życiowe 
u chorego nieprzytomnego? Jeśli tak, to jakie?
Jaki parametr będzie wskazywał na właściwe 
utlenowanie organizmu pacjenta? (saturacji) Co 
zrobisz, jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości 
w monitorowanych parametrach życiowych u chorego?
Jaka będzie temperatura ciała u chorego po urazie 
czaszkowo-mózgowym?
Jak możemy obniżyć gorączkę?
Czy utrzymanie RR na właściwym poziomie ma 
wpływ na ukrwienie, utlenowanie tkanki mózgowej?
Na co na pewno trzeba zwrócić uwagę u chorego 
po urazie czaszkowo-mózgowym? (ciśnienie 
wewnątrzczaszkowe)
Jak myślisz, czy dbanie o drożność dróg oddechowych 
u chorego nieprzytomnego jest ważne? Dlaczego?
W jaki sposób możemy zadbać o drożność dróg 
oddechowych u chorego z rurką intubacyjną?
Co będzie wskazywać, że chory wymaga odessania 
wydzieliny z rurki intubacyjnej?
Jak myślisz, czy oprócz monitorowania pacjenta 
i dbania o drożność dróg oddechowych istotne 
znaczenie ma także żywienie chorego nieprzytomnego?
Zgodzisz się ze mną, że należy upewnić się, że 
właściwie wykonaliśmy zlecenia lekarskie?
Konieczne jest fizyczne schłodzenie ciała, jeżeli 
zastosowanie leków przeciwgorączkowych 
(np. Paracetamolu, Pyralginy) nie doprowadza do 
obniżenia temperatury poniżej 38°C. Każdy wzrost 
temperatury znacznie nasila skutki niedokrwienia 
mózgu oraz jego wtórne uszkodzenie biochemiczne.
Utrzymanie prawidłowego RR zapewnia prawidłową 
perfuzję mózgu (RR powinno być utrzymane powyżej 
100 mm Hg).
Ważne jest obserwowanie chorego pod kątem 
wystąpienia objawów nadciśnienia wewnątrz-
czaszkowego (pogorszenie stanu przytomności – ocena 
według Skali Śpiączki Glasgow), wzrost lub spadek 
tętna i ciśnienia krwi, prężenia zgięciowe lub 
wyprostne).
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działania pielęgniarskie obejmują sprawdzenie 
parametrów wentylacji i wskazań pulsoksymetru, 
drożności dróg oddechowych, ciśnienia krwi.
Wezgłowie łóżka należy unieść o ok. 30°  
(ale nie więcej!). Należy zawsze pamiętać, że 
oprócz narastania krwiaka i obrzęku mózgu 
głównym źródłem „samoistnych” wzrostów ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego są bodźce nocyceptywne 
(bólowe).
Odsysanie dróg oddechowych, założenie wkłucia 
czy cewnikowanie, nawet u osób nieprzytomnych, 
powinno być poprzedzone podaniem środka 
przeciwbólowego lub pogłębieniem sedacji czy śpiączki 
farmakologicznej.
U chorego nieprzytomnego bardzo istotne jest dbanie 
o drożność dróg oddechowych, monitorowanie 
jego parametrów życiowych i zgłaszanie wszelkich 
nieprawidłowości lekarzowi. 
Należy dbać o drożność rurki intubacyjnej, gdy 
wykonuje się odsysanie drzewa oskrzelowego w razie 
konieczności.
Cechy świadczące o zaleganiu wydzieliny w drogach 
oddechowych to:
– patologiczne szmery oddechowe (rzężenia, 

trzeszczenia, furczenia),
– obecność wydzieliny w rurce intubacyjnej,
– niski poziom saturacji,
– sinica twarzy.
Odżywianie chorego w OIT ma zasadnicze znaczenie 
w procesie zdrowienia. Po urazie metabolizm 
jest zwiększony, z przewagą katabolizmu, który 
doprowadza do spalania białek odpornościowych 
i strukturalnych, co z kolei powoduje spadek 
odporności i kacheksję.
Ważne jest wczesne (druga lub trzecia doba) 
rozpoczęcie diety bogatej w białko. Podawanie 
pokarmu, nawet przy słabej perystaltyce, wzmacnia 
błonę śluzową jelit, pobudza jej właściwości 
immunologiczne, hamuje też rozprzestrzenianie się 
bakterii z przewodu pokarmowego.
Aby profesjonalnie opiekować się chorym 
nieprzytomnym, należy zdobyć niezbędną wiedzę 
i umiejętności. 
Realizując ten scenariusz, utrwalisz posiadaną 
wiedzę i umiejętności potrzebne w opiece nad chorym 
nieprzytomnym.
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Urazy czaszkowo-mózgowe stanowią główną przyczynę śmiertelności spośród wszystkich 
uszkodzeń ciała. W wyniku urazu dochodzi do obrażeń sieci naczyniowej oraz sieci włókien ner-
wowych, stanowiących istotę białą w mózgu. Uszkodzenie naczyń prowadzi do zmniejszenia w nich 
przepływu krwi, do obrzęku mózgu oraz wybroczyn w różnych ośrodkach (są one widoczne w TK 
jako ogniska stłuczenia mózgu). Rozerwanie większych naczyń powoduje wynaczynienie krwi, czyli 
powstanie krwiaka w przestrzeni podoponowej lub nadoponowej. Krwiaki zwiększają ciasnotę we-
wnątrzczaszkową i przez ucisk na ważne ośrodki mózgu mogą przyczyniać się do śmierci pacjenta.

Po ciężkim urazie dochodzi do głębokich zaburzeń przytomności oraz dezintegracji ważnych 
dla życia funkcji wegetatywnych, tj. niewydolności oddechu, niewydolności serca, spadku lub 
nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi, dysregulacji elektrolitowej, pobudzenia katabolizmu, wzrostu 
temperatury. Stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta i wymagają energicznego 
działania personelu leczącego.

Uszkodzenie mózgu powoduje cykl skomplikowanych reakcji biologicznych i biochemicznych, 
które wywołują bezcelową aktywację mózgu, zużycie energii, powstanie wolnych rodników (aktyw-
na forma tlenu), które niszczą substancję mózgową. Nie ma skutecznych leków na zahamowanie tych 
reakcji, a jedyną szansą na zminimalizowanie ich następstw jest zapewnienie homeostazy mózgu, 
tzn. jego właściwego ukrwienia, odpowiedniej temperatury, utlenowania, odżywienia. Przewlekłe 
niedokrwienie i niedotlenienie prowadzi do narastania kwasicy mózgu, która niszczy jego substancję. 

Przepływ krwi przez mózg zależy od wysokości ciśnienia tętniczego oraz wewnątrzczaszkowe-
go. Efektywne ciśnienie, pod jakim krew dostaje się do wnętrza czaszki (tzw. ciśnienie perfuzyjne), 
jest różnicą między średnim ciśnieniem tętniczym a ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Przyjmuje 
się, że u chorych po urazie nie powinno ono być niższe niż 70 mm Hg. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe 
może wzrastać nagle, powodując spadek perfuzji mózgu. Dlatego monitorowanie chorych powinno 
obejmować ciągły pomiar ciśnienia w jamie czaszki i ciśnienia tętniczego.

Niebezpieczny jest wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego powyżej 20 mm Hg (prawidłowe 
10 mm Hg). Ciśnienie 40 mm Hg jest śmiertelne, jeżeli nie uda się go obniżyć w ciągu kilku minut. 
Samoistne wzrosty ciśnienia wewnątrzczaszkowego są spowodowane bodźcami bólowymi, np. odsy-
saniem dróg oddechowych, wkłuciem dożylnym.

Należy pamiętać, że większość problemów u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym wyni-
ka z zaburzeń sterowania przez mózg ważnymi funkcjami wegetatywnymi, jak ciśnienie, oddech, 
przemiana metaboliczna. Tylko u pacjenta odpowiednio dotlenionego, z prawidłowym ciśnieniem 
i perfuzją mózgową, nawodnionego, odżywionego, niegorączkującego, bez zaburzeń elektrolitowych 
jest szansa na powstrzymanie uszkodzenia biochemicznego mózgu oraz na wygojenie ognisk stłu-
czeń i uszkodzeń, a w konsekwencji na powrót do życia społecznego.

W ciężkich urazach głowy ważne są intensywny nadzór oraz intensywne postępowanie. 
W grupie zagrożeń na pierwszym miejscu znajdują się nawet krótkotrwałe spadki ciśnienia tętni-
czego i nagłe wzrosty ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a także okresowe zaburzenia oddychania. 
Groźne są też napady padaczki, wzrost temperatury i zaburzenia wodno-elektrolitowe, szczególnie 
hiponatremia, która skutkuje obrzękiem mózgu. Ochrona przed następstwami hiperkatabolizmu 
i postępująca kacheksja wymaga wczesnego żywienia. Niezbędna jest również profilaktyka powi-
kłań zatorowo-zakrzepowych. 

Pacjent po urazie głowy jest nieprzytomny, ma zagrażające życiu zaburzenia oddechu, krążenia 
oraz innych ważnych funkcji życiowych. Mózg jest zagrożony niedokrwieniem, a stan chorego – nie-
stabilny. Należy kierować się ogólnymi regułami pielęgnowania chorego nieprzytomnego, np. ważne 
jest ścisłe monitorowanie parametrów życiowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków tech-
nicznych. Minimum wyposażenia stanowią: kardiomonitor, pulsoksymetr, pompa infuzyjna, respi-
rator i urządzenie do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

Dopamina pobudza receptory adrenergiczne α1 i β1. W małych dawkach rozszerza naczynia 
nerkowe i trzewne. Zwiększa przepływ nerkowy i przesączanie kłębuszkowe, a także wydalanie 
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moczu i utratę sodu. Stosowanie małych dawek Dopaminy nie wpływa na serce. Dawki średnie 
(2–10 µg/kg mc./min) Dopaminy stymulują zarówno receptory α-adrenergiczne, jak i β1, a także 
zwiększają kurczliwość mięśnia sercowego, objętość wyrzutową i pojemność minutową serca, przy-
spieszają czynność serca. Dopamina powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza skurczo-
wego – zwiększa amplitudę ciśnienia, poprawia przepływ wieńcowy.

Dopaminę podaje się wyłącznie do i.v., po uprzednim rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub 
0,9% roztworze NaCl. Trwałość roztworu wynosi dobę. Należy ją podawać do dużych naczyń żyl-
nych lub żyły centralnej w ciągłym wlewie za pomocą pompy infuzyjnej, stale kontrolując ciśnienie 
tętnicze krwi, tętno i diurezę.

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca prezentuje sprzęt używany do symulacji i salę, jeżeli jest potrzebna.

Studenci
zapoznają się ze sprzętem, symulatorem, kardiomonitorem, pompą infuzyjną, 
układem zamkniętym do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, dobową kartą 
obserwacji itp.

SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Pacjent jest po urazie czaszkowo-mózgowym z powodu upadku z wysokości.  
Przebywa na OIT siódmą dobę, po zabiegu kraniektomii, jest nieprzytomny,  
ma rurkę intubacyjną i podłączony jest do respiratora.
Jego parametry życiowe: NIBP, HR, SpO2, są monitorowane i wpisywane do 
dokumentacji co godzinę. Ma dużo wydzieliny w drogach oddechowych, którą 
trzeba często odsysać. Założono u niego wkłucie dożylne na prawej ręce oraz sondę 
żołądkową, a także cewnik urologiczny Foleya.

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent nieprzytomny ma niskie ciśnienie i wymaga zastosowania dopaminy.  
Wymaga częstego odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, na co wskazuje niski 
poziom SpO2. Pacjent ma wysoką gorączkę (39,7°C), którą należy obniżyć.  
Chory żywiony jest przez sondę żołądkową mieszankami firmowymi.

Wywiad
(informacja  
dla studentów)

Pacjent A.K. przebywa na OIT siódmą dobę po urazie czaszkowo-mózgowym 
z powodu upadku z wysokości, po zabiegu kraniektomii. Jest nieprzytomny, ma rurkę 
intubacyjną i podłączony jest do respiratora.
Wymaga kontroli parametrów życiowych (NIBP, HR, temperatura ciała, SpO2),  
które są wpisywane do dokumentacji (dobowej karty obserwacji) co godzinę.
Ma dużo wydzieliny w drogach oddechowych, którą często trzeba odsysać. Założono 
u niego wenflon na lewej ręce oraz sondę żołądkową przez nos. Po dokonaniu 
pomiarów parametrów życiowych wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić 
telefonicznie lekarzowi.

Przebieg scenariusza

Uczestnicy: 
– pacjent
– pielęgniarka pierwsza
– pielęgniarka druga
– student
– obserwator

Pielęgniarka pierwsza:
1. Podłącza monitorowanie chorego (EKG, SpO2, HR).
2. Zgłasza wynik lekarzowi.
3. Przygotowuje na zlecenie lekarza lek (Dopaminę) w pompie infuzyjnej.
4. Po podłączeniu leku ponownie mierzy ciśnienie.
5. Podaje Pyralginę na zlecenie lekarza.
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Pielęgniarka druga: 
1. Wykonuje toaletę drzewa oskrzelowego.

Obserwator: 
1. Zapisuje wszystkie pomiary w karcie obserwacji.
2. Śledzi współpracę w zespole.

Student:
1. Podłącza żywienie do sondy (Cubison).

ŚCIEŻKA 1
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi – bardzo obniżone: 87/45 mm Hg
Zastosowanie pompy infuzyjnej

Pielęgniarka pierwsza

wita się z pacjentem, informuje go, co 
będzie wykonywać. Ubiera rękawiczki 
jednorazowe, podłącza chorego do 
kardiomonitora, zakłada mankiet do 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 
Dokonuje pomiaru NIBP. Uzyskuje 
wynik 87/45 mm Hg. Zgłasza lekarzowi 
wynik RR oraz temperatury ciała 
(38,9°C) przez telefon.

Pacjent leży na wznak, nic nie 
odpowiada, bo jest nieprzytomny.

Obserwator
zapisuje wynik pomiaru NIBP w dobowej 
karcie obserwacji pacjenta.

Pielęgniarka pierwsza

na zlecenie lekarza przygotowuje wlew 
Dopaminy w pompie infuzyjnej. 
Nabiera 1 amp. Dopaminy, rozcieńcza 
ją w 50 ml 0,9% NaCl i zakłada 
strzykawkę z drenem do pompy infuzyjnej 
w przepływie 5 ml/h.
Podłącza dren do wkłucia dożylnego 
(wykorzystuje kranik trójdrożny).

Lekarz przynosi zlecenie: 1 amp. 
Dopaminy w 50 ml 0,9% NaCl do 
pompy infuzyjnej w przepływie 5 ml/h.
1 amp. Pyralginy w 250 ml 0,9%  
NaCl (i.v.)

Pielęgniarka pierwsza
po upływie 10 min ponownie mierzy RR.
Uzyskuje wynik 110/72 mm Hg.

Pielęgniarka pierwsza
wpisuje wynik pomiaru NIBP w dobowej 
karcie obserwacji pacjenta.

Obserwator
śledzi wykonywane czynności, zapisuje 
wyniki pomiarów.

ŚCIEŻKA 2 TOALETA DRZEWA OSKRZELOWEGO

Pielęgniarka druga

podchodzi do pacjenta, zakłada 
rękawiczki jednorazowe, potem zakłada 
pulsoksymetr oraz informuje chorego, że 
wykona pomiar saturacji: Ma pan 76%. 
Muszę pana odessać.

Pacjent leży na wznak, nic nie 
odpowiada, bo jest nieprzytomny.  
Na respiratorze wyświetla się alarm 
wysokiego ciśnienia w drogach 
oddechowych.
Ma niski poziom saturacji, słychać 
furczenia w rurce intubacyjnej.

Obserwator
zapisuje wynik pomiaru saturacji 
w dobowej karty obserwacji pacjenta.
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Pielęgniarka druga

wykonuje toaletę drzewa oskrzelowego 
systemem zamkniętym.
Odsysając pacjenta, obserwuje parametry 
(np. czy akcja serca nie zwalnia).

Pielęgniarka druga
ponownie mierzy saturację u pacjenta: 
Ma pan 94%.

Obserwator
zapisuje wynik pomiaru saturacji 
w dobowej karcie obserwacji pacjenta.

ŚCIEŻKA 3 Żywienie chorego nieprzytomnego z użyciem zestawu grawitacyjnego

Student

sprawdza w zleceniach lekarskich ilość 
i rodzaj pokarmu, który należy podłączyć 
pacjentowi (1000 ml Cubisonu).
Podchodzi do pacjenta, ubiera rękawiczki 
jednorazowe oraz informuje go, że będzie 
podłączać żywienie.

Pacjent leży nieprzytomny, ma założoną 
sondę żołądkową.
Na biurku znajduje się zlecenie lekarskie:  
1000 ml Cubisonu do sondy przez zestaw 
grawitacyjny.

Student

sprawdza położenie sondy, osłuchując 
nadbrzusze za pomocą stetoskopu.
Sprawdza, czy nie występują zalegania 
w żołądku.
Jeśli występują zalegania, podłącza sondę 
do worka na mocz i zgłasza to lekarzowi.

Student
podłącza zestaw grawitacyjny do 
żywienia.

Obserwator
zapisuje ilość podłączonej mieszanki 
żywieniowej w dobowej karcie obserwacji 
pacjenta.

Obserwator
śledzi wykonywane czynności, zapisuje 
uwagi.

PARAMETRY SYMULATORA

Informacja ogólna Parametry wyjściowe przed pomiarem NIBP

Parametry
początkowe
symulatora
Paleta 1

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 16 84 95/65 96% 37 38,9 brak zamknięte na rękach, 
nogach

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

PALETA 1       PARAMETRY SYMULATORA – NISKI WYNIK POMIARU NIBP

Informacja ogólna Po pomiarze NIBP

Parametry
Paleta 2

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18 94 87/45 96% 38 38,9 brak zamknięte na rękach,
nogach

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak
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PALETA 2               PARAMETRY SYMULATORA

Informacja ogólna Po podłączeniu Dopaminy w pompie infuzyjnej

Parametry
Paleta 3

Nazwa RR HR NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18 89 110/72 95% 35 38,9 brak zamknięte na rękach,
nogach

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

PALETA 3     PARAMETRY SYMULATORA – TOALETA DRZEWA OSKRZELOWEGO

Informacja ogólna Przed toaletą drzewa oskrzelowego

Parametry
Paleta 4

Nazwa RR HR NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 20 98 105/68 76% 48 38,9 tak otwarte tak

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

Inne wskazania  
i uwagi

–

PALETA 4     PARAMETRY SYMULATORA – TOALETA DRZEWA OSKRZELOWEGO

Informacja ogólna Po wykonaniu odsysania zalegającej wydzieliny

Parametry
Paleta 2

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 18 92 115/70 97% 38 38,9 brak zamknięte –

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

PALETA 5     PARAMETRY SYMULATORA – PODŁĄCZENIE ZESTAWU DO ŻYWIENIA

Informacja ogólna Parametry przed podłączeniem żywienia

Parametry
Paleta 3

Nazwa RR HR NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 16 84 106/70 95% 36 38,9 brak zamknięte na rękach,
nogach

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

PARAMETRY SYMULATORA POSTĘPUJĄCE NIEZGODNIE Z PRZEBIEGIEM SCENARIUSZA

Informacja ogólna Zbyt długi czas przygotowania pompy infuzyjnej

Parametry
Paleta 4

Nazwa RR HR NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 25 106 58/29 91% 40 38,9 brak zamknięte na rękach,
nogach

Cechy – – – – – – – – –

Inne Brak

Inne wskazania  
i uwagi

–
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DEBRIEFING

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Scenariusz dotyczył opieki nad pacjentem 
nieprzytomnym po urazie czaszkowo-mózgowym. 
Pacjent nieprzytomny wymaga monitorowania 
parametrów życiowych oraz kompleksowej opieki.  
Jest całkowicie zależny od personelu.
Umiejętne postępowanie może pomóc w uniknięciu 
problemów pielęgnacyjnych.

Faza opisu 

Pielęgniarka pierwsza 
Za co byłaś odpowiedzialna?

Byłaś pielęgniarką drugą. Jaka była twoja rola?

Student 
Jakie czynności miałeś zlecone?

Obserwator 
Czy była dobra komunikacja między osobami?
Czy były jakieś inne informacje, które można byłoby 
przekazać w inny sposób? 

Faza analizy 

Pielęgniarka pierwsza 
Co pomyślałaś, widząc pacjenta? Jaka była twoja 
pierwsza myśl na widok pacjenta?
Czemu podjęłaś taką decyzję? (żeby powiadomić 
lekarza o wyniku pomiaru)

Obserwator 
Przypomnij mi wynik pomiaru.

Student 
Jak myślisz, czy prowadzenie dokumentacji jest ważne?

Pielęgniarka pierwsza 
 Co czułaś, gdy pacjent miał niski pomiar RR?

Pielęgniarka pierwsza, pielęgniarka druga, student, 
obserwator
 Czy mieliście jakieś obawy?

Pielęgniarka pierwsza, pielęgniarka druga, student, 
obserwator 
Czy byliście pewni, że sobie poradzicie?

Pielęgniarka pierwsza 
Miałaś wykonać pomiar NIBP. Jaki wynik uzyskałaś?
Co wówczas zaplanowałaś?
Czy przekazałaś wynik lekarzowi?

Obserwator
Miałeś zapisać wynik w dobowej karcie obserwacji,  
czy sprawiło ci to jakąś trudność?
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Pielęgniarka pierwsza 
Musiałaś przygotować pompę infuzyjną, czy miałaś 
z tym problem?

Pielęgniarka druga 
Miałaś wykonać toaletę drzewa oskrzelowego. Co 
zdecydowało o tym, że podjęłaś decyzję, żeby wykonać 
tę czynność? Zmierzyłaś poziom saturacji. Jaki pomiar 
uzyskałaś?

Obserwator 
Czy nie było problemu z zapisaniem poziomu SpO2?

Student 
Miałeś podłączyć pacjentowi żywienie. Jak postąpiłeś 
po zapoznaniu się ze zleceniem lekarskim?

Przekazując informację o pomiarze temperatury ciała, 
powiedziałeś…? Czy coś dodałbyś?
 
• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze zdobytego 

dzisiaj doświadczenia w opiece nad takim pacjentem?
• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest ważne w opiece nad chorym 

po urazie czaszkowo-mózgowym?
• Na co należy zwracać uwagę?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 

podczas symulacji?

Widziałam, że dobrze poradziliście sobie ze 
scenariuszem, działaliście pewnie i z rozwagą. 
Byliście opanowani, wykonując poszczególne czynności.

Zauważyliście, że konieczne było uzupełnienie waszych 
działań o: ...
Poprawienie tych czynności pozwoli wam w pełni 
sprawować opiekę nad pacjentem nieprzytomnym.
W przyszłości, gdy będziecie sprawować opiekę nad 
chorym nieprzytomnym, będziecie podchodzić do niego 
z większą pewnością siebie.

Zakończenie i podziękowanie, dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze zajęcia. 
Poradziliście sobie bardzo dobrze, widzę, że posiadacie 
dużą wiedzę i umiejętności. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne.
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Zastosowanie 
umiejętności

Umiejętności, które nabyliście, będą przydatne na dalszych zajęciach w CSM  
oraz w szpitalu, w trakcie zajęć praktycznych.

LITERATURA

Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. (red.) (2009): Standardy i procedury 
pielęgnowania w stanach zagrożenia życia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa.

Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.) (2015): Procedury pielęgniarskie, 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Film instruktażowy: Intersurgical TrachSeal Zamknięty System Odsysania.

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– standardów pielęgnowania chorego nieprzytomnego z urazem czaszkowo-mózgowym
– procedury karmienia przez zgłębnik żołądkowy przy użyciu zestawu grawitacyjnego
– zasad dokumentowania parametrów życiowych w karcie obserwacji

umiejętności:
– wykonania toalety drzewa oskrzelowego przez zamknięty system do odsysania
– dokonania pomiaru saturacji
– dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i odpowiedniego zinterpretowania 

wyniku
– użycia pompy infuzyjnej strzykawkowej
– podłączenia zestawu do żywienia metodą grawitacyjną
– wpisania parametrów życiowych do dobowej karty obserwacji

Lista kontrolna
Pielęgniarka pierwsza

Wykonana czynność tak nie
Informowanie pacjenta, co będzie wykonywane przy nim
Założenie rękawiczek
Podłączenie do kardiomonitora
Pomiar RR, saturacji, temperatury ciała
Wykonanie pomiaru i interpretacja
Zawiadomienie lekarza
Na zlecenie przygotowanie pompy infuzyjnej z Dopaminą
Podłączenie pompy z lekiem do wkłucia obwodowego
Ponowny pomiar RR
Przygotowanie Pyralginy w kroplówce

Obserwator

Wykonana czynność tak nie
Zapisanie wyniku RR w dobowej karcie obserwacji
Zapisanie wyniku SpO2, temp. ciała, RR, diurezy, podłączonych leków na zlecenie
Zapisanie w dokumentacji (dobowej karcie obserwacji)
Śledzenie wykonywanych zadań przez zespół
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Pielęgniarka druga

Wykonana czynność tak nie

Poinformowanie pacjenta o wykonaniu pomiaru saturacji
Wykonanie odsysania górnych dróg oddechowych przez układ zamknięty
Prowadzenie obserwacji pacjenta podczas odsysania
Ponowne sprawdzenie saturacji

Student 

Wykonana czynność tak nie
Sprawdzenie zleceń lekarskich
Przygotowanie zestawu do żywienia (założenie aparatu do butelki z Cubisonem)
Poinformowanie pacjenta o podaniu żywienia
Sprawdzenie sondy
Podłączenie zestawu do żywienia

Autor: Alicja Śnieżek
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11. Podstawowa opieka zdrowotna

SCENARIUSZ SYMULACJI MEDYCZNEJ  
WYSOKIEJ WIERNOŚCI – WW

CZAS
ZAJĘĆ

135 min
CZAS

SCENARIUSZA
20 min

LICZBA 
STUDENTÓW

4–5 osób

NAZWA Opieka nad pacjentem z otyłością w przebiegu cukrzycy typu 2

CEL 
GŁÓWNY

Nauka opieki nad pacjentem z otyłością w przebiegu cukrzycy typu 2

Cele 
szczegółowe

1. Umiejętność rozpoznawania sytuacji pacjenta i określenia jego problemów
2. Umiejętność wykonania pomiaru podstawowych parametrów życiowych  

oraz antropometrycznych
3. Umiejętność udokumentowania wyników dokonanych pomiarów
4. Umiejętność wykonania pomiaru poziomu glikemii za pomocą glukometru
5. Umiejętność podjęcia działań edukacyjnych wobec pacjenta

Metoda Symulacja wysokiej wierności

INFORMACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Numer sali – Numer 
stanowiska

–
Numer 

trenażera,
fantomu

–

Sprzęt 
wielokrotnego 
użytku

1.  Ciśnieniomierz
2.  Stetoskop
3.  Glukometr
4.  Waga z wzrostomierzem Sprzęt

jednorazowego 
użytku

1. Rękawiczki jednorazowe
2. Gaziki
3. Paski do glukometru
4. Nakłuwacz
5. 0,9% NaCl 5 ml
6. Miska nerkowata
7. Kubek z wodą
8. Chusteczki jednorazowe  

do dezynfekcji sprzętu

Pozostałe 
wyposażenie

Fantom wysokiej wierności Ubrania  
i charakteryzacja

Pacjent ubrany, siedzi na krześle 
w poczekalni Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (POZ).

Informacja
ogólna dla 
technika

Pacjent siedzi na krześle w placówce POZ.
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244 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Parametry 
początkowe
symulatora

Nazwa
R – 

oddech EKG NIBP SpO2 CO2 Temp. °C Sinica % Oczy Obrzęki

Liczba 22 84 155/90 – – 36,6 – – –

Cechy – – – – – – – – –

Inne Glikemia na glukometrze – 212 mg/dl

Czynności 
początkowe

Wykładowca:
1. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdza sposób przygotowania stanowiska i kompletacje.
2. Sprawdza listę uczestników i kartę informacyjną scenariusza.
3. Zapoznaje studentów z regulaminem.
4. Rozpoczyna scenariusz, prosząc o wyłączenie telefonów, zajęcie miejsc itp. – informuje: 

„za trzy minuty rozpoczynamy, proszę zająć miejsca”.

REALIZACJA SCENARIUSZA

WPROWADZENIE – PREBRIEFING

PLAN PREBRIEFINGU
1. Zapoznanie z tematem szkolenia/kursu/scenariusza
2. Zaprezentowanie części szkolenia/zajęć (prebriefing, scenariusz, debriefing) i określenie ram czasowych
3. Przedstawienie i krótkie omówienie celu głównego i celów szczegółowych scenariusza – rozmowa oparta 

na informacjach dla studentów oraz informacjach dla wykładowców
4. Przedstawienie miejsca realizacji scenariusza
5. Zapytanie studentów, czy rozumieją poprzednie informacje. Jeśli nie, wyjaśnienie ponowne
6. Zaprezentowanie przypadku klinicznego
7. Zaproponowanie podział ról w grupie, wyznaczenie lidera
8. Upewnienie się, czy poszczególni członkowie zespołu wiedzą, za co są odpowiedzialni, czy rozumieją 

swoją rolę
9. Zaproszenie uczestników do sali symulacyjnej w celu zapoznania z nią i ze sprzętem

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się postępowania 
wobec pacjenta z otyłością z przebiegu cukrzycy  
typu 2.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się 
nadmiarem tkanki tłuszczowej w organizmie.
Styl życia, który prowadzimy, może być czynnikiem 
determinującym nadwagę. Konsekwencją otyłości jest 
rozwój wielu chorób (m.in. cukrzycy), które stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia.

Cukrzyca typu 2 to najczęściej występujący na świecie 
typ cukrzycy. Wyróżnia się dwie przyczyny cukrzycy 
typu 2: jedna to upośledzenie wydzielania insuliny, na 
które mają wpływ różne czynniki genetyczne, druga 
to oporność na działanie insuliny (insulinooporność), 
której przyczyną mogą być zarówno czynniki 
genetyczne, jak i otyłość. 

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z osobą, która leczy się 
na cukrzycę typu 2?
W jaki sposób mógłbyś przekonać się, że pacjent ma 
prawidłowy poziom cukru w krwi?
Jak myślisz, czy pacjent z cukrzycą może być 
szczęśliwy?
Jakiej opieki będzie wymagał pacjent z cukrzycą 
typu 2?
Jak myślisz, czy wiedza pacjenta na temat choroby 
podstawowej, jaką jest otyłość, może wpłynąć na 
obniżenie poziomów cukru w krwi? Dlaczego?
W jaki sposób możemy edukować pacjenta z otyłością?
Co będzie wskazywać, że chory wymaga również 
edukacji w zakresie cukrzycy?
Jaki parametr będzie wskazywał na podwyższony 
poziom cukru w krwi?
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24511. Podstawowa opieka zdrowotna

Tak więc w powstawaniu cukrzycy typu 2 biorą udział 
dwa czynniki: genetyczny, na który nie mamy wpływu, 
oraz środowiskowy – otyłość, zwłaszcza brzuszna, 
która jest tzw. czynnikiem modyfikowalnym, czyli 
w znacznej mierze wynika z trybu życia danej 
osoby i może ulec zmianie wskutek odpowiedniego 
postępowania. 
Otyłość jest przyczyną insulinooporności. Trzustka, 
aby utrzymać stężenie glukozy we krwi w normie, 
musi produkować coraz więcej insuliny. Po kilku lub 
kilkunastu latach takiego stanu komórki ß trzustki 
ulegają wyczerpaniu i produkują coraz mniej insuliny. 
Jest to okres, kiedy stężenia glukozy we krwi ulegają 
zwiększeniu, co prowadzi do rozpoznania cukrzycy 
typu 2.

Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 to dbanie 
o utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki właściwej 
diecie i regularnej aktywności fizycznej.

Jak często powinniśmy kontrolować pomiary glikemii 
za pomocą glukometru?
Czy możemy pacjenta w starszym wieku zmotywować 
do samodzielnej kontroli swojego zdrowia?
Czy pacjenta starszego możemy nauczyć obliczania 
należnej masy ciała?
Jak myślisz, czy oprócz kontrolowania parametrów 
życiowych, tj. ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru 
glikemii, masy ciała, jest sens przekonywać pacjenta do 
zmiany stylu życia?
Zgodzisz się ze mną, że edukacja pacjenta może 
sprawić, że będzie on utrzymywał prawidłową masę 
ciała oraz prawidłowe poziomy cukru we krwi?

 ZAPOZNANIE STUDENTÓW ZE SPRZĘTEM

Wykładowca prezentuje sprzęt używany do symulacji i salę.

Studenci powinni zapoznać się ze sprzętem oraz symulatorem.
SCENARIUSZ SYMULACJI

Opis scenariusza 

Pacjent: emeryt, ma 63 lata.
Siedzi na krześle w placówce POZ w oczekiwaniu na badania laboratoryjne w celu 
ustalenia poziomu glikemii w krwi (skierowany przez diabetologa na badania 
kontrolne).

Obecny stan 
kliniczny 

Pacjent 63-letni, z otyłością oraz niedawno rozpoznaną cukrzycą typu 1, od dwóch 
miesięcy leczony Metforminą w dawce 500 mg 2 x dziennie. Jest spocony. 
Ciśnienie tętnicze krwi: 155/90 mm Hg, temp. ciała: 36,6°C, glikemia na glukometrze: 
212 mg/dl

Wywiad

Odpowiedzi dla technika:
1. Czas wystąpienia objawów – od godzin porannych
2. Czas trwania – około dwóch godzin
3. Czynniki nasilające – wysiłek (ubranie butów)
4. Czynniki łagodzące – odpoczynek, spożycie wody
5. Stosowane leczenie – Metformina 2 x dziennie
6. Pacjent nie radzi sobie z obsługą glukometru.

Przebieg scenariusza

Pielęgniarka pierwsza – lider (pomiary)
1. Przywitanie się z pacjentem i przeprowadzenie wywiadu:

• Czas wystąpienia pierwszych objawów
• Czas trwania
• Czynniki nasilające
• Czynniki łagodzące
• Stosowane leczenie
• Ocena stylu życia
• Rozpoznanie czynników ryzyka

2. Wywiad w celu przekazania pacjentowi informacji o tym, jak samodzielnie 
kontrolować parametry glikemii
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246 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Pielęgniarka druga – pomiary
1. Wykonanie pomiaru glikemii za pomocą glukometru, zapisanie wyniku oraz 

przekazanie informacji pacjentowi
2. Wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zapisanie wyniku oraz przekazanie 

informacji pacjentowi
3. Wykonanie pomiarów antropometrycznych (wzrostu i masy ciała), zapisanie 

wyników oraz przekazanie informacji pacjentowi

Pielęgniarka trzecia – edukacja
1. Dostarczenie pacjentowi wiadomości na temat należnej masy ciała oraz obliczenie 

BMI 
2. Przekazanie pacjentowi informacji o prawidłowych wartościach poziomu cukru na 

czczo i w ciągu dnia
3. Nauczenie pacjenta obsługi glukometru

Pielęgniarka czwarta – obserwator
1. Śledzenie i zapisywanie przebiegu zdarzeń

INFORMACJE DLA STUDENTÓW INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Na dzisiejszych zajęciach nauczyliście się sprawowania 
opieki nad pacjentem z otyłością i cukrzycą typu 2.

Faza opisu 
 Począwszy od lidera, uczestnicy dokładnie 
opowiadają o tym, co się po kolei wydarzyło. Każdy 
student powinien się wypowiedzieć, za co był 
odpowiedzialny i co wykonał.

• Co zrobiła(e)ś na początku?
• Jaką czynność wykonała(e)ś później?
• Jakie działanie zleciła(e)ś do wykonania drugiej 

pielęgniarce?
• W jaki sposób wykonała(e)ś tę czynność?
• Za co była(e)ś odpowiedzialna?
• Co zrobiła(e)ś na końcu?
• Była(e)ś obserwatorem. Przedstaw jeszcze raz 

kolejność podejmowanych działań.

Faza analizy 
To eksploracja przyczyn podjętych działań i ich 
systematyczna ocena. W tej fazie uczestnicy analizują 
doznane uczucia; jest to emocjonalna i empatyczna 
treść dyskusji. Każdy student wybiera jeden lub dwa 
elementy, które zrobił dobrze. Nie komentujemy opinii 
studentów. Faza analizy pozwala odkryć przyczyny 
sukcesów lub porażek w scenariuszu, zrozumieć 
powody działania. 

• Co czuliście, widząc pacjenta w takim stanie?
• Co było dla was największym wyzwaniem?
• W jakim celu zbieraliście wywiad?
• Dlaczego kontrolowaliście podstawowe parametry 

życiowe u chorego? 
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24711. Podstawowa opieka zdrowotna

• Jakie działania podjęliście względem pacjenta 
i dlaczego?

• Co zrobiliście najpierw, a co potem?
• Co było waszym największym sukcesem w trakcie 

wykonywanego zadania?
• Dlaczego podaliście wodę?
• Co było dla was największym wyzwaniem w trakcie 

realizacji scenariusza?
• Jakie działania podjął lider i dlaczego?
• Czy edukacja pacjenta była istotna dla procesu 

wdrożonego leczenia?

Faza aplikacji
Pozwala studentom na próbę porównania z realnymi 
zdarzeniami, ocenę potrzeb, możliwości i sposobu 
wykorzystania zdobytego doświadczenia w codziennej 
praktyce.

• Proszę powiedzieć, co wykorzystalibyście ze 
zdobytego dziś doświadczenia w sytuacji realnych 
działań z takim pacjentem?

• Czego nauczyliście się podczas symulacji?
• Co waszym zdaniem jest ważne w postępowaniu 

z takim pacjentem?
• Jaka jest najważniejsza rzecz, której nauczyliście się 

w czasie symulacji?
• Proszę, aby każdy powiedział, czego nauczył się 

w trakcie scenariusza. Gdzie możemy zastosować 
nabyte umiejętności?

Zakończenie, podziękowanie i dowartościowanie, 
podanie tematu kolejnych zajęć
Dziękuję wam bardzo. Spisaliście się świetnie, 
posiadacie dużą wiedzę i umiejętności, potraficie 
holistycznie patrzeć na pacjenta. Wasze decyzje były 
przemyślane i trafne. Gratuluję!

Scenariusz dotyczył postępowania terapeutycznego 
i edukacyjnego z pacjentem chorym na cukrzycę.

Zastosowanie 
umiejętności

Umiejętności, które nabyliście, będą przydatne w trakcie dalszych zajęć w CSM 
oraz w szpitalu, w czasie zajęć praktycznych.

LITERATURA
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Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie 
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248 Część 3. Scenariusze wysokiej wierności

Umiejętności 
podstawowe 
przed przystąpieniem 
do scenariusza

wiedza na temat:
– elementów wywiadu pielęgniarskiego
– zachowań sprzyjających powstaniu otyłości
– wskaźnika BMI
– objawów cukrzycy typu 2

umiejętności: 
– przeprowadzenia wywiadu pielęgniarskiego
– wykonania pomiaru glikemii
– wykonania pomiarów antropometrycznych
– wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
– przeprowadzenia rozmowy edukacyjnej z pacjentem z otyłością i leczonym 

z powodu cukrzycy typu 2

Autor: Agnieszka Kijowska
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Recenzje

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. uczelni
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule 
 Treść Podręcznika powiązana z jego tytułem, stanowi spójne i kompletne roz-

winięcie tematu. 

2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści kolejności rozdziałów, kom-
pletności itd. 

 Układ i struktura pracy są właściwe dla podręcznika, a kolejność rozdziałów 
i zawarte w nich treści stanowią kompletną całość. Publikacja obejmuje trzy 
części tematyczne z uszczegóławiającymi je rozdziałami głównymi i podroz-
działami. 

 W części pierwszej (z ośmioma rozdziałami głównymi) opisano historię i za-
łożenia symulacji medycznej, symulację opieki zdrowotnej w kontekście bez-
pieczeństwa pacjenta, współpracy zespołu terapeutycznego oraz implementacji 
symulacji do programu kształcenia. Scharakteryzowano środowisko symula-
cji, w tym symulatory i sprzęt pomocniczy, otoczenie symulacyjne, Mono-
profilowe Centrum Symulacji Medycznej w Krośnie. Przedstawiono także 
zasady tworzenia scenariuszy (temat, cele, opis sytuacji zdrowotnej pacjenta, 
narzędzia, role, informacje techniczne, przebieg scenariusza), prebriefing (isto-
ta, cele, plan, przebieg), prowadzenie sesji symulacji (istota, przypomnienie 
informacji ze scenariusza, pełnienie ról, zapoznanie ze sprzętem, rozpoczęcie 
sesji, przebieg sesji, czas trwania, zakończenie), debriefing (istota, cele, rola 
prowadzącego, środowisko, struktura), metody oceny kompetencji (OSCE, 
egzamin w warunkach klinicznych). W części drugiej przedstawiono sce-
nariusze z podstaw pielęgniarstwa, badania fizykalnego i promocji zdrowia. 
a w trzeciej części tematycznej – przykładowe scenariusze wysokiej wierności 
z przedmiotów w ramach nauk w zakresie opieki specjalistycznej. 
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3. Merytoryczna ocena pracy:
 Należy podkreślić wartość merytoryczną publikacji i jej walory dydaktyczne. 

Przedłożone mi do recenzji opracowanie to próba syntetycznego, ale wielo-
aspektowego przedstawienia problemu symulacji medycznej w kształtowaniu 
pielęgniarskich kompetencji zawodowych. Podjęta problematyka jest aktualna 
i bardzo istotna z punktu widzenia osiągania efektów uczenia się, zarówno 
w systemie kształcenia przed-, jak i podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy. 
Ewaluacyjne przedstawienie treści, począwszy od uwarunkowań teoretycznych 
symulacji medycznej przez wskazówki metodyczne po przykłady scenariuszy 
pośredniej i wysokiej wierności, sprawia, że publikacja będzie dobrym prze-
wodnikiem dla nauczycieli i studentów.

4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: 
 Redaktorzy i  autorzy poruszają bardzo ważne zagadnienia (merytoryczne, 

organizacyjne, prawne i  etyczne) dotyczące symulacji. Dzięki temu książka 
stanowi nowatorskie wzbogacenie doniesień tematycznych na rynku wydaw-
niczym. 

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł: 
 Źródła bibliograficzne aktualne choć doceniono także znaczące prace starsze. 

Literatura dobrana właściwie, zgodnie z zagadnieniami poruszanymi w treści 
publikacji. W tekście zawarto odsyłacze bibliograficzne.

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisa-
nia pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

 Język, treść pracy, spis rzeczy, odsyłacze właściwe. 

8. Konkluzja 
 Rekomenduję niniejszy podręcznik do wydania bez konieczności jego korekty. 

Sugeruję jedynie zawarcie informacji, że szablony scenariuszy mają charakter 
ogólnodostępnych wzorów krajowych wypracowanych na szkoleniach doty-
czących symulacji medycznej i nie stanowią autorskiego opracowania, za wy-
jątkiem zawartych w nich treści. 
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dr n. med. Marta Czekirda
Wydział Nauk o Człowieku 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Obecnie edukacja medyczna w Polsce znajduje się w bardzo ważnym mo-
mencie. Uczelnie kształcące położne, pielęgniarki, lekarzy otrzymały ogromne 
środki przeznaczone na poprawę jakości edukacji poprzez tworzenie Profilowych 
i Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznych. 

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu moż-
liwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Kształcenie 
symulacyjne nie zostało ograniczone do edukacji przeddyplomowej. Oprócz 
studentów również osoby po zakończeniu studiów będą mogły z zalet szkolenia 
symulatorowego skorzystać już w niedalekiej przyszłości. 

W chwili obecnej w Polsce ze środków Unijnych Ministerstwa Zdrowia 
w I edycji w 35 Uczelniach powstały MCSM o wartości dofinansowania projek-
tów wynoszącej 92 545 261,71 zł, w tym wkład UE wyniósł 77 997 146,41 zł.

W II edycji w 26 Uczelniach powstały MCSM (projekt w trakcie realizacji) – 
unijne wsparcie wyniesie ponad 65,5 mln zł.

W I edycji w 12 Uniwersytetach powstały WCSM – kwota przeznaczo-
na na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wyniosła 
282 000 000,00 PLN

W II edycji w 6 Uniwersytetach powstały WCSM – kwota przeznaczona na 
dofinansowanie wyniosła 78 519 018,27. 

Recenzowana monografia, składająca się z trzech części, stanowi cenne uzu-
pełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji na temat symulacji 
medycznych w pielęgniarstwie. 

Na wstępie redaktorzy monografii wyjaśniają samo pojęcie symulacji, jak 
również początki symulacji medycznych w kształceniu zawodowym pielęgniarek. 
Już ten wstęp należy bardzo wysoko ocenić, stanowi on bowiem przegląd piś-
miennictwa, zarówno światowego, jak i polskiego, osadzonego w nurcie historii 
symulacji w pielęgniarstwie.

W rozdziale tym przedstawiono pierwsze prototypy symulatorów w postaci 
lalek, odzwierciedlające cechy realizmu wykorzystywane do nauczania umiejęt-
ności pielęgniarskich. Znajomość tematyki związanej z początkiem symulacji 
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medycznych w kształceniu pielęgniarek oraz pasja, z jaką Autorka tę wiedzę pro-
paguje, zasługuje na najwyższe uznanie. 

Autorzy poszczególnych rozdziałów to doświadczeni dydaktycy, którzy przy 
opisywaniu metod wykorzystywali własne przykłady, dzięki czemu monografia 
nabrała bardzo żywego, można powiedzieć, praktycznego charakteru. Podkreśla 
to zilustrowanie tekstu autorskimi przykładami scenariuszy. Przykłady ten wska-
zują, jak opisywane scenariusze mogą być wykorzystywane w praktyce i w szko-
leniu przyszłych kadr medycznych. Dzielenie się własnym doświadczeniem ba-
dawczym świadczy o dużej dojrzałości piszących poszczególne rozdziały, a także 
o otwartości w przekazywaniu tego doświadczenia innym badaczom. 

W kolejnym podrozdziale monografii pt. Symulacja opieki zdrowotnej Autor-
ka przedstawia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta oraz pracy zespo-
łu terapeutycznego w kontekście symulacji. 

Bardzo ważną refleksją, nasuwającą się z powyższego rozdziału, jest pytanie: 
„Jak można uczyć się na błędach bez szkody dla pacjenta?”. W przedstawionym 
rozdziale symulacja wskazana jest między innymi jako rekomendowana metoda 
służąca poprawie umiejętności związanych między innymi z pracą zespołową, 
rozwiązywaniem problemów, szczególnie podczas wprowadzania nowych proce-
dur w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pacjenta.

Trzeci podrozdział wprowadza nas do środowiska symulacyjnego, przed-
stawiając różne modele symulatorów (od trenażerów do symulatorów wysokiej 
wierności) z ukazaniem możliwości wykorzystania ich w kształceniu efektów 
uczenia się przez studentów. Autorka w ciekawy sposób pokazała możliwości 
wykorzystywanego sprzętu, jak również ograniczenia, które musimy uwzględnić 
w tworzeniu scenariuszy. Czytając przedstawione scenariusze, można odnieść 
wrażenie uczestniczenia w scenariuszu, w którym poszczególni autorzy prowadzą 
nas krok po kroku.

Symulacja medyczna daje możliwość połączenia zdobytej wiedzy i umiejęt-
ności, wykorzystania ich w praktyce oraz ukształtowania sprawności manualnej 
na poziomie biegłości w wykonywaniu czynności, refleksyjnego myślenia i kreo-
wania bezpiecznej praktyki. Do przeprowadzenia symulacji medycznej konieczny 
jest scenariusz symulacyjny, który powinien w jak największym stopniu odzwier-
ciedlać autentyczną sytuację pacjenta, do czego wprowadza nas kolejny podroz-
dział monografii pt. Zasady tworzenia scenariuszy. 

Kolejny podrozdział monografii poświęcony jest prebriefingowi, gdzie z dużą 
dokładnością przedstawiono cel, plan oraz realizację prebriefingu. Rozdział sta-
nowi dobre, praktyczne opracowanie, pomagające wprowadzić w poprawnie 
przygotowany prebriefing, który powinien zostać zaplanowany już na etapie 
tworzenia scenariusza symulacyjnego. Rozdział ten może stanowić praktyczny 
materiał dla nauczycieli i studentów. 
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Podrozdział szósty pt. Prowadzenie sesji symulacyjnej w sposób bardzo do-
kładny i zrozumiały wyjaśnia znaczenie pojęcia sesji symulacyjnej, wymienia 
elementy składowe bezpośredniego przygotowywania do sesji symulacyjnej oraz 
znaczenie pełnionych ról, przebieg i zakończenie sesji symulacyjnej. Materiał 
przedstawiony w tym rozdziale jest ważnym elementem w częściach składowych 
symulacji medycznej, która w sposób praktyczny pozwala przygotować studentów 
do profesjonalnej roli opieki nad powierzonym pacjentem. 

Nauka oparta na symulacji w opiece zdrowotnej okazuje się ważną procedurą 
edukacyjną do przekazywania wiedzy oraz do zdobycia umiejętności technicz-
nych, klinicznych i poznawczych. Aby umożliwić studentom osiągnięcie opty-
malnych korzyści wynikających z „szansy uczenia się w warunkach symulowa-
nych, nauczyciel/instruktor musi być kompetentnym reżyserem dla tego procesu. 
Okazuje się, że kluczowym elementem symulacji jest tzw. debriefing, który jest 
przedstawiony w siódmym rozdziale recenzowanej monografii. 

Szczególną wartością monografii stanowi podrozdział ósmy omawiający 
metody oceny kompetencji. Część ta została podzielona na mniejsze podrozdzia-
ły. Pierwszy porusza zagadnienie egzaminu Objective Structured Clinical Exam 
(OSCE) – obiektywnego strukturalnego egzaminu klinicznego. Rozdział ten 
omawia w kolejności charakterystykę egzaminu, zastosowanie OSCE w praktyce 
edukacyjnej oraz metodykę przygotowania i przeprowadzenia OSCE w warun-
kach symulacyjnych oraz klinicznych. 

Autorka zwraca również uwagę na program nauczania zakładający w czasie 
jego realizacji osiąganie przez studentów efektów kształcenia tworzących finalnie 
kompetencje zawodowe i ramy profesjonalizmu. 

Druga i trzecia część recenzowanej monografii poświęcona jest autorskim 
scenariuszom medycznym z zakresu różnej tematyki z uwzględnieniem pośred-
niej i wysokiej wierności. Oprócz przedstawionych zagadnień teoretycznych 
podręcznik zawiera bardzo cenne opracowania odnoszące się do praktycznych 
aspektów przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem technik symulacji. 

Przygotowany przez autorów materiał ma dużą wartość merytoryczną i prak-
tyczną. Dowodem rzetelności naukowej jest również obszerna baza źródłowa lite-
ratury przedmiotu, którą uczynili podstawą swoich rozważań i wniosków.

Z wymienionych względów książka jest udaną próbą szczegółowego opraco-
wania scenariuszy symulacji medycznej, mogących stanowić integralny, powta-
rzalny i ustrukturyzowany element szkolenia na kierunku pielęgniarstwo. Tym 
samym niniejsze opracowanie zawiera niezbędne i cenne kompendium wiedzy, 
użyteczne w przeprowadzaniu szkoleń dla personelu pielęgniarskiego w środowi-
sku symulacji medycznej, którym celem zapewne byłoby ustawiczne podnoszenie 
jakości leczenia i poziomu bezpieczeństwa pacjentów.
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