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нансовой поддержке развития симуляционных тех-
нологий в медицинском образовании. Законода-
тельно закреплена аттестация врачей на симуля-
торах перед допуском к реальному пациенту во
всех развитых странах Америки, Азии, Европы.
Создано Европейское общество симуляции, при-
меняемой в медицине — SESAM (Копенгаген,
1994).

Выводы: изучение истории и всех особенностей
становления симуляционной медицины, масшта-
бов и возможностей развития является необходи-
мой составляющей для понимания своего дела и
достижения результатов в работе по данному на-
правлению.

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ
МАНЕКЕНІВ І ТРЕНАЖЕРІВ

В ОПАНУВАННІ ПРАКТИЧНИМИ
НАВИЧКАМИ СТУДЕНТАМИ В ЦИКЛІ

ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ
Притиковська А. С., Кравченко В. В.,

Онищенко В. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність: в опануванні медичними навич-
ками, на сучасному етапі симуляційні технології
стають більш актуальними за традиційні методи.
Симуляційне навчання дає такі переваги: безпека
здоров’я пацієнта та право на помилку виконав-
цю маніпуляції. Основними вимогами є макси-
мальне наближення якостей штучного манекену до
дійсних та створення реалістичних умов навко-
лишніх обставин.

Мета: покращання оволодіння студентами
практичних навичок і досягнення професіоналіз-
му поза лікувально-профілактичними закладами,
де неприпустимі жодні помилки та відступи від
стандартів проведення медичних маніпуляцій.

Матеріали та методи: проведення занять з ви-
користанням обладнання для симуляційного на-
вчання імплементовано до програми освіти
студентів 2–3-го курсів лікувальних та стоматоло-
гічних факультетів. Під час навчання були опра-
цьовані такі маніпуляції: техніка накладання швів,
плевральної пункції, венесекції, венепункції,
пункції порожнини перикарду, конікотомії. Усі
співробітники кафедри та Центру є кваліфікова-
ними тренерами й інструкторами, які мають сер-
тифікати відповідно до світових стандартів і ма-
ють змогу на власному прикладі навчити, поради-
ти, вказати на помилки і допомогти їх виправи-
ти.

Результати: у 2015/2016 н. р. на кафедрі прой-
шли навчання близько 750 студентів. Перевірка
вмінь, набутих студентами, здійснюється шляхом
контролю практичних навичок перед диференці-
йованим заліком з циклу оперативної хірургії та
топографічної анатомії. Студентами під час усно-
го опитування було продемонстровано більш
просте, наглядне, реалістичне та менш стресорне
засвоєння навичок.

Висновки: ефективність симуляційного методу
навчання була відмічена студентами і викладача-
ми при атестуванні та подальшій роботі з реаль-
ними пацієнтами під час виробничої сестринської
практики.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ

У ЦИКЛІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ
Прилєпін Д. С., Єгоренко О. С.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Вивчення топографічної анатомії неможливе
лише за посібниками та малюнками і потребує на-
явності трупного матеріалу. Нині виникають труд-
нощі із забезпеченням трупним матеріалом, його
утриманням у відповідному стані, а також існують
певні біоетичні проблеми і обмеження.

З 2014 р. на кафедрі симуляційної медицини
використовується цифровий пристрій Anatomage,
який, у свою чергу, є беззаперечною альтернати-
вою трупного матеріалу. Головні його переваги —
це надійність, простота у використанні та обслу-
говуванні, показовість, точність відтворення
анатомічних утворень, уникнення біоетичних про-
блем, місткість усіх даних рентгенівських знімків,
УЗД, КТ, МРТ реальних пацієнтів. Це дає змогу
відтворити на моніторі будову тіла з усіма його
морфологічними особливостями, варіантами, ана-
томічними відхиленнями. Проведення занять з ви-
користанням пристрою Anatomage імплементова-
но до програми навчання студентів 2–3-го курсів
медичних та стоматологічних факультетів, яка збі-
гається з темами, що завантажені у пам’ять дано-
го пристрою. Anatomage суттєво підвищує ефек-
тивність набуття цих знань, дозволяє адекватно
перевіряти їх повноту. Згідно з результатами опи-
тування студентів, робота з віртуальним анатоміч-
ним столом значно розширила і поглибила знан-
ня з оперативної хірургії та топографічної ана-
томії.

Отже, Anatomage — це абсолютно інновацій-
ний пристрій та новий метод навчання і викладан-
ня оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Окрім того, його можна розглядати як новий
спосіб топографо-анатомічних досліджень.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Кравченко В. В., Притиковська А. С.,
Первак М. П.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність. Науково-технічний прогрес на-
дав медицині не лише високоефективні методи
лікування та діагностики, але й нові методики на-
вчання молодих спеціалістів. Cучасні студенти, ін-
терни і молоді лікарі, володіючи значним обсягом
теоретичних знань, не можуть виконати прості


