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Wstęp 

Bezpieczeństwo pacjenta ma zasadniczy wpływ na powodzenie procesu leczenia. Pracownicy sektora 

ochrony zdrowia, kadra dydaktyczna oraz studenci powinni być kształceni w taki sposób, aby 

przygotowywać się do stosowania zasad bezpiecznej opieki nad pacjentami. Jednym z kluczowych 

etapów opieki nad pacjentem jest przekazywanie informacji dotyczących jego stanu. W medycynie 

szacuje się, że ok. 60-70% popełnianych błędów jest wynikiem złej komunikacji. Dzięki 

usystematyzowanym metodom komunikacji liczba popełnianych błędów ulega redukcji. Przykładem 

narzędzia wykorzystywanego do komunikacji podczas przekazywania informacji dotyczących 

pacjentów jest protokół ISBAR.  

Cel 

Celem pracy była ocena efektywności dwóch metod edukacyjnych: symulacji wysokiej wierności 

opartej na scenariuszu, w porównaniu z warsztatem prowadzonym metodą „odgrywania ról” w 

procesie nauczania protokołu ISBAR studentów kierunku lekarskiego.  

Materiał i metody  

W badaniu wzięło udział 79 studentów IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. W badaniu został wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety początkowej i końcowej 

oraz listy kontrolne, na podstawie których oceniane były rozmowy telefoniczne studentów podczas 

zajęć i 3 miesiące po. Studenci zostali losowo podzieleni na grupę realizującą zajęcia za pomocą 

scenariusza symulacyjnego oraz grupę realizującą zajęcia warsztatowe metodą odgrywania ról.  



Wyniki  

Wiedza studentów przed zajęciami dotycząca znaczenia poszczególnych obszarów w akronimie ISBAR 

w grupie scenariusza wahała się od 65%  

(R- Recommendation) do 91% (I – Introduction, S – Situation), w grupie warsztatowej zaś od 57% (R- 

Recommendation) do 86% ( S- Situation). W ankiecie końcowej we wszystkich obszarach poza A-

Assessment, wiedza studentów znacząco wzrosła, osiągając poziom istotności statystycznej. Na 

podstawie przeprowadzonej oceny opartej o listy kontrolne poziom poprawności wykonania 

protokołu ISBAR  

w grupie realizującej zajęcia metodą scenariuszu symulacyjnego najgorsze wyniki zaobserwowano w 

zakresie: zbierania danych z historii pacjenta 63%, a w grupie realizującej zajęcia za pomocą 

warsztatu podanie wstępnej diagnozy 44%.  

Na podstawie analizy list kontrolnych uzupełnianych 3 miesiące po pierwszych zajęciach 

zaobserwowano utrzymującą się dużą poprawność wykonania rozmowy telefonicznej zgodnej z 

protokołem ISBAR w obu grupach. Jednak lepsze wyniki zaobserwowano w grupie realizującej zajęcia 

za pomocą scenariusza symulacyjnego, szczególnie w obszarach: przedstawienia się (p<0,001), 

przekazania swojej roli (p<0,001) oddziału (p<0,001), powodu konsultacji (p=0,004), wstępnej 

diagnozy (p=0,0011) i podania wyników wykonanych badań (p<0,001).  

Wnioski  

W procesie nauczania protokołu ISBAR studentów kierunku lekarskiego scenariusz symulacyjny w 

porównaniu z warsztatem prowadzonym metodą „odgrywania ról” był bardziej efektywny. Obydwie 

zastosowane interwencje edukacyjne wykazały w omawianym zakresie zarówno wzrost wiedzy,  

jak i umiejętności studentów.  

  

 

Introduction 

Patient’s safety has a fundamental influence in the process of medical treatment. Medical students, 

academic faculty and especially health professionals should be trained to provide healthcare services 

based on patient’s safety as a highest priority. One of the key points in patients care is proper 

communication and patient’s data transition among health professionals. 60-70% of malpractice in 

healthcare are caused by communication errors. Systematic approach to medical communication 

education reduces the number of malpractice errors. ISBAR protocol was described as one of the 

systemic tools for efficient and safe patients’ data transition.  

Aim 

The aim of this study was to assess the effectiveness of two educational methods (high-fidelity 

simulation scenario and role-playing workshop). Both methods were compared to assess the 

effectiveness of teaching ISBAR protocol among undergraduate medical students.  

Material and methods 

79 4th year undergraduate medical students from the Medical University of Lublin participated in the 

study. A customized survey (at the beginning of the study and 3 months later) and checklists were 



used to assess students’ phone calls made using the ISBAR protocol. Students were divided randomly 

into two groups: high-fidelity simulation scenario group and workshop-play role group.  

Results 

Knowledge of the meaning of particular letters of the ISBAR acronym before the educational 

intervention varied from: 65% (R- Recommendation) to 91% (I – Introduction, S – Situation). In both 

groups knowledge evaluation that took place 3 months after the first intervention revealed a 

significant increase of knowledge level except from the A-Assessment area. The evaluation of study 

effects was conducted based on checklist. Students in the high-fidelity simulation group obtained 

lower scores in the area of: Patients’ history data retrieving (63%). The workshop group obtained the 

lowest scores in the initial diagnosis area 44%. Second time students were assessed 3 months after 

the first intervention. The second assessment revealed  

a high correctness retention of the performance of ISBAR protocol in both groups. Higher scores 

were observed in the high-fidelity simulation group in the area of: introduction (p<0,001), 

presentation of the health professional role (p<0,001) the role of the healthcare unit (p<0,001), 

consultation reason (p=0,004), initial diagnosis (p=0,0011) presentation of performed lab work 

(p<0,001).  

Conclusions 

The evaluation of both educational methods revealed a higher effectiveness of the high-fidelity 

simulation scenario method in teaching ISBAR protocol among medical students. However the 

increase of knowledge and skills was observed in both study groups between the first and second 

intervention (3 months after). 


