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STRESZCZENIE 

 

 

 

Przez ostatnie pięćdziesiąt lat nastąpiły znaczące zmiany w edukacji medycznej  

i koncepcji kształcenia, zarówno na świecie jak i w Polsce. Punktem wyjścia wielu zmian  

w edukacji medycznej są przemiany społeczne, przekształcenia w systemach opieki zdrowotnej i 

rozwój medycyny jako dyscypliny i nauki. Wśród wielu wytycznych znalazły się między innymi te, 

związane z koniecznością upraktyczniania nauczania i co się z tym wiąże, wprowadzania wczesnego 

kontaktu uczących się z pacjentem. Zreformowano zarówno  

w treści jak i sposób nauczania. W efekcie komunikacja kliniczna stała się kluczową kompetencją 

kliniczną. Ograniczenia w dostępie studentów kierunków lekarskich do nauki  

z pacjentem w warunkach klinicznych podkreślają w szczególny sposób rolę nowych metod 

edukacyjnych, takich jak symulacje medyczne. 

W przedstawionej pracy podjęto próbę analizy postawy studentów wobec nauczania  

z udziałem pacjenta symulowanego i manekina. Proces wprowadzania symulacji medycznej w Polsce 

jest dość dynamiczny i kompleksowy. Mimo to, dla polskich studentów, metody  



te stanowią  wciąż pewną nowość. Ponadto, podjęto próbę oceny umiejętności z zakresu komunikacji 

klinicznej w symulacjach medycznych wysokiej wierności. Komunikacja kliniczna jest uważana za 

jedną z kompetencji klinicznych i obserwuje się jej rosnącą rolę  

w edukacji medycznej zarówno w procesie nauczania jak i oceniania.  

W przeprowadzonym badaniu udział brali studenci V roku kierunku lekarskiego  

w ramach przedmiotu „Choroby zakaźne”, realizowanego w Centrum Symulacji Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2015/2016. Studenci realizowali dwa 

scenariusze z zakresu diagnostyki różnicowej bólów brzucha. Jeden scenariusz  

z udziałem pacjenta symulowanego, drugi z manekinem. Do przeprowadzenia badania postawy użyto 

autorskiego kwestionariusza składającego się z pytań dotyczących komponenty poznawczego, 

emocjonalnego i behawioralnego. W ocenie umiejętności komunikowania się z pacjentem analizie 

poddano nagrania wideo scenariuszy wysokiej wierności realizowanych z pacjentem symulowanym i 

manekinem. Nagrania oceniano  

z zastosowaniem listy kontrolnej opartej o Wytyczne Calgary – Cambridge. Zebrane dane zapisywano 

w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel 2007. Następnie poddano je analizie statystycznej 

przy zastosowaniu komputerowego pakietu statystycznego SPSS 16.0 oraz Statistica StatSoft Polska. 

W przedstawionym badaniu studenci wykazywali bardziej pozytywną postawę wobec pacjenta 

symulowanego niż manekina. We wszystkich komponentach postawy, poznawczym, emocjonalnym i 

behawioralnym częściej wybierali odpowiedzi związane z pacjentem symulowanym. Analiza wyników 

w obszarze komunikacji klinicznej wykazała niewiele różnic statystycznych pomiędzy scenariuszami z 

udziałem pacjenta symulowanego  

i manekina. Zaobserwowano, że wiele umiejętności komunikacji klinicznej nie występowało lub 

występowało rzadko, bez względu na zastosowaną metodę symulacji medycznej.  

Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że studenci preferują nauczanie z udziałem pacjenta 

symulowanego. Sama metoda w nauczaniu komunikacji klinicznej nie ma aż tak wielkiego znaczenia, 

jeśli nauczanie komunikacji klinicznej nie jest zintegrowanym elementem programu nauczania oraz 

oceniania studentów. Tradycyjny sposób nauczania komunikacji klinicznej nie wydaje się 

wystarczająco skuteczny.   

VIII. ABSTRACT  

 

 

 

Last 50 years brought essential changes in the concept of medical education in Poland and 

worldwide. The changes in the system of medical education has been provoked  

and initiated by changes of the health needs of the societies, adjustments in health systems and 

development of medical care and health sciences. Many medical curricula reintroduced  

a more practical approach to teaching health professionals by introduction of relevant clinical 

content and early patient encounter. The curricular content and the teaching methodology have 

been reformed. Clinical communication became one of the key clinical competencies. Due to a 



limitation in access to real patients new methodology like medical simulation, simulated patients and 

manikins have been introduced to medical education.  

The introduction of medical simulation in Poland was dynamic and complex. However medical 

simulation methodology remains a certain novelty for Polish students. The aim of this study was to 

evaluate the attitude towards simulated patients and manikins in simulated teaching environment.  

The second objective of the study was to evaluate clinical competencies of medical students in terms 

of clinical communication in high-fidelity scenarios with manikin and simulated patients.  

5th MD program students from the Medical University of Lublin were involved  

in this study. During the academic year 2015/2016 students were participating in the infectious 

diseases course that took place in the Centre of Medical Simulation at MUL Students participated in 

two high-fidelity scenarios concerning differential diagnosis of acute abdominal pain (with simulated 

patient and manikin). The attitude was evaluated based  

on an author designed survey that included questions to estimate the behavioral, emotional and 

cognitive component of students’ attitude. High-fidelity scenarios with manikins  

and simulated patients were audio and video recorded and analyzed to evaluate students’ 

performance concerning communication skills. The recordings were analyzed based  

to a standardized checklist (Calgary Cambridge Recommendations). Obtained data was stored in a 

Microsoft Office Excel 2007 file and statistically analyzed by means of standard tools  

and SPSS 16.00 and Statistica StatSoft Polska software.  

The presented study revealed a more positive attitude of participants (students) towards simulated 

patients comparing to manikins. In all three evaluated components  

of attitude (behavioral, cognitive and emotional) students preferred answers related  

with simulated patients. Data analysis concerning clinical communication has not revealed significant 

and many differences between scenarios with manikins and simulated patients. Despite of the used 

method (manikin or simulated patients) students has not or rarely revealed the expected skills in 

clinical communication.  

Based on data analysis the following conclusions were formulated. Students prefer learning with 

simulated patients. In terms of teaching communication skills, the compared methods have not 

differed significantly. The methods as itself seems not to play a significant role when teaching clinical 

communication is not imbedded in the curriculum. Additionally the traditional way of teaching 

clinical communication seems to be less effective.   


