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STRESZCZENIE 

Symulacja medyczna jako metoda nauczania opiera się na bliskim odzwierciedleniu realnych 

warunków klinicznych, w których to student ma zachować się w sposób zbliżony  

do jego zachowania w warunkach klinicznych, w odpowiedzi na przedstawiony problem. Symulacja 

medyczna ma także rozwijać umiejętności ze środowiska klinicznego, pod okiem doświadczonych 

instruktorów, które wprowadzają albo pozwalają na odtwarzanie istotnych aspektów świata 

rzeczywistego. 

Jednym z najbardziej istotnych elementów symulacji medycznej jest jej wykorzystanie w kształceniu 

kadr medycznych, które zaczęły być wprowadzane jako rozwiązania kładące nacisk na uzyskanie 

umiejętności. Oprócz bezpieczeństwa pacjentów, wprowadzenie symulacji medycznej jako metody 

nauczania jest związane z malejącą liczbą pacjentów, którzy wyrażają zgodę na wykonywanie 

procedur medycznych przez studentów. Dodatkowo środowisko symulacyjne umożliwia 

standaryzację i powtarzalność nauczanych umiejętności. Studenci w ten sposób uzyskują 

umiejętności i kompetencje, zaznajamiają się ze sprzętem medycznym potrzebnym do wykonania 

danej procedury, bez narażania pacjentów.  

W przedstawionej pracy podjęto próbę oceny zastosowania technik symulacji medycznej w 

nauczaniu podstawowych umiejętności klinicznych z wykorzystaniem oryginalnych filmów 

instruktażowych oraz metody prof. Peytona. Ponadto, podjęto próbę oceny jak zastosowane 

interwencje wpływają na ocenę użyteczności kursu przez studentów kierunku lekarskiego w 

porównaniu z wynikami zaliczenia praktycznego z przedmiotów, gdzie były wykorzystywane obie 

metody.  

Badania przeprowadzono w okresie od maja 2015 roku do czerwca 2017 roku wśród 754 studentów 

kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

kwestionariuszowej oraz analizy dokumentacji egzaminacyjnej. Zastosowano autorskie 



kwestionariusze ankiety zawierający dane socjodemograficzne oraz opinie dotyczące czynników 

organizacyjnych związanych z kursem PUK. Dane uzyskane z dokumentacji egzaminacyjnej oraz 

kwestionariuszy zostały zgromadzone w bazie danych programu Microsoft Excel pakietu MS Office 

2010 dla Windows 10. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe Statistica 13.1 (StatSoft Polska).  

W przedstawionym badaniu ogólny poziom kursu PUK przez uczestników oceniono jako wysoki. 

Najwyższe oceny według studentów zebrał etap trzeci z trzema interwencjami edukacyjnymi, choć 

dwa poprzednie etapy także otrzymały pozytywne oceny  

wśród uczestników PUK. Wprowadzenie technik symulacji wraz z oryginalnymi filmami 

instruktażowymi oraz metodą czterech kroków miało pozytywne odzwierciedlenie  

w uzyskanych wynikach zaliczenia końcowego OSCE, zwłaszcza w procedurach inwazyjnych kaniulacja 

obwodowa oraz cewnikowanie pęcherza moczowego. 

W grupie badanych studentów kierunku lekarskiego uwidoczniono na wszystkich etapach badania 

powiązanie pozytywnej oceny kursu z jego merytoryczną zawartością. Nie stwierdzono wpływu płci 

oraz wieku respondentów na ogólne wyniki zaliczenia w formie OSCE na żadnych z trzech etapów 

badania. Brak również wpływu tych cech socjogeograficznych na wyniki indywidualnych stacji OSCE 

na poszczególnych etapach. 

Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że zastosowanie technik symulacji medycznej w nauczaniu 

podstawowych umiejętności klinicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii i środków 

nauczania: oryginalnych filmów instruktażowych  

oraz metody Peytona wpływa na pozytywną ocenę użyteczności kursu symulacyjnego  

przez studentów, jak również interwencje te poprawią i wspomagają proces nabywania 

podstawowych umiejętności klinicznych we wczesnych latach kształcenia na kierunku lekarskim. 

  

 

 

VIII. ABSTRACT 

Medical simulation as a teaching method is concerned with close mirroring of the real clinical 

conditions, influencing students behaviour in a way that reflects their behaviour  

in clinical settings, as a response to the presented problem. Moreover, medical simulation  

is designed to develop skills from the clinical environment, under the guidance of experienced 

instructors by introducing or enabling  the reproduction of vital aspects of the real world. 

Amongst key elements of medical simulation is its use in educating healthcare workers. The method 

mainly emphasizes the acquisition of skills. In addition to patient safety, the introduction of medical 

simulation as a teaching method is associated with a decreasing number of patients who consent to 

have the medical procedures performed by students.  

In addition, the simulation environment allows standardization and repeatability of the skills taught. 

As a result, students acquire skills and competences, become acquainted  

with the medical equipment needed to perform a given procedure, without endangering patients. 



The presented research attempts to evaluate the application of medical simulation techniques in the 

teaching of basic clinical skills using original instructional videos  

and the Peyton approach. In addition, an attempt was made to assess how the applied interventions 

affect the assessment regarding the usefulness of the course by the students  

of medicine in comparison with the results of practical assessment in the form of OSCE. 

The research was conducted in the period from May 2015 to June 2017, among  

754 students of the medical faculty of the Medical University in Lublin. The diagnostic survey method 

was used to conduct the study using the questionnaire technique  

and documentation analysis concerning the results of the practical assessment. The original 

questionnaires included sociodemographic data and opinions on organizational factors related to the 

Basic Clinical Skills course. Data obtained from the examination checklists  

and questionnaires were collected in the Microsoft Excel database of the MS Office 2010  

for Windows 10 package. The obtained results were subjected to statistical analysis  

based on the Statistica 13.1 computer software (StatSoft Poland). 

The overall level of opinions concerning the BCS course by participants was high.  

The highest grade according to students was gathered in the third stage of the research.  

The introduction of simulation techniques along with the original instructional videos  

and the Peyton approach was positively reflected in the results obtained in the final assessment, 

OSCE, especially in case of invasive procedures: peripheral vein cannulation  

and catheterization of the urinary bladder. 

In the researched group of medical students, the link between the positive evaluation of the course 

and its substantive content was revealed at all stages of the study. There was  

no impact of gender and age of respondents on the general assessment results  

in the form of OSCE at any of the three stages of the study. Neither were  

these socio-geographic features influential in case of the results of individual OSCE stations 

outcomes. 

Consequently, obtained results allow to conclude that the use of medical simulation techniques in 

the teaching of basic clinical skills using modern methodologies and teaching interventions: original 

instructional videos and the Peyton approach affect the positive assessment of the usefulness of the 

simulation course by students, as well as improve  

and support the process of acquiring basic skills clinical in the early years of medical training. 


