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практичні маніпуляції. Дана ситуація поставила
питання щодо розвинення симуляційного навчан-
ня, яке тільки-но починають вводити до програ-
ми медичної освіти в Україні.

Мета — оцінити ефективність симуляційних ме-
тодів навчання порівняно зі звичайними клініч-
ними методиками за матеріалами сучасної літера-
тури.

Матеріали: закордонні та вітчизняні професійні
наукові журнали, у тому числі статті з таких ре-
сурсів, як PubMed та Medline, що є одними з най-
більших міжнародних баз статей з медичних наук.
Кількість оброблених матеріалів — близько 100.

Результат: зібрані дані довели, що симуляцій-
не навчання покращує якість засвоєння навичок на
15–40 %, а швидкість — майже удвічі. До медич-
них галузей, серед яких вони найбільш результа-
тивні, належать: оперативна хірургія, анестезіоло-
гія, травматологія, невідкладна допомога, акушер-
ство та гінекологія, ендоскопія, ендоваскулярна та
малоінвазивна хірургія.

Висновок: необхідність глибшої імплементації
симуляційних методів до системи медичної освіти
України та розширення їх асортименту доведені
досвідом країн Західної Європи, Північної Амери-
ки, Південно-Східної Азії, Японії та Австралії.

СИМУЛЯЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ
НАВЫКОВ ЛАПАРОСКОПИИ
Бескровный И. П., Первак М. П.,
Онищенко В. И., Егоренко О. С.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

Актуальность. Отработка базовых навыков
лапароскопии позволяет значительно снизить по-
тенциальный риск развития кровотечений и дру-
гих осложнений у пациентов при лапароскопиче-
ских операциях.

Цель работы. Изучить и оценить положитель-
ную эффективность отработки базовых навы-
ков лапароскопии на коробочных тренажерах
SimuLab, дополненных системами компьютерно-
го контроля траектории движения инструментов,
а также компьютерного симулятора Lap Mentor.

Материалы и методы. Нами был проведен ана-
лиз соответствующей литературы на иностранных
интернет-платформах Medline и др. по теме «Ба-
зовые навыки в лапароскопии», а также проана-
лизированы данные оценки лапароскопических
навыков на 7 «станциях» по системе MISTELS
(McGill Inanimate System for Training and Evalua-
tion of Laparoscopic Skills) на базе коробочных си-
муляторов SimuLab и компьютерного симулятора
Lap Mentor.

Результаты. Методика обучения техники лапа-
роскопических вмешательств до конца не опреде-
лена, подготовка большинства лапароскопических
хирургов проводится по принципу повторения оп-
ределенных действий более опытными врачами
при выполнении лапароскопических вмеша-

тельств, что нарушает принципы деонтологии и
обладает довольно низкой эффективностью.

Предварительный тренинг на виртуальных мо-
делях позволяет значительно снизить потенциаль-
ный риск для пациента, которому операцию вы-
полняет начинающий врач.

Проанализированы базовые лапароскопиче-
ские навыки по системе MISTELS, продемонстри-
ровано, что при выполнении упражнений интер-
нами-хирургами и опытными эндохирургами (две
группы 21 и 22 человека соответственно) новички
набрали в среднем вдвое меньше баллов (47 бал-
лов против 93 баллов).

Выводы. Мы рекомендуем разработку и вне-
дрение в систему обучения обязательного для всех
ординаторов и начинающих эндохирургов курса
«Основы лапароскопической хирургии» (FLS-
Fundamentals of Laparoscopic Skills).

НЕОБХІДНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

ТА МОЖЛИВІ МАЙБУТНІ НАПРЯМИ
Булавенко О. В., Кливак В. В.

Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Запровадження клінічно детермінованих симу-
ляційних тренінгів суттєво впливає на покращання
медичної освіти й якості надання медичної допо-
моги через підвищення професійної спроможнос-
ті як на університетській, так і післядипломній
освітніх аренах.

Симуляційне навчання охоплює весь спектр
складності — від простого відображення окремих
частин тіла до людських взаємодій, відтворюваних
на модельованих пацієнтах або високоточних си-
муляторах людського організму з використанням
змінних фізіологічних параметрів.

Після тривалих пошуків та очікування останні
досягнення зробили доступними сучасні техноло-
гії, які дозволяють відтворити клінічні події з до-
статньою точністю, щоб забезпечити залучення
курсантів до реалістичної та важливої клінічно
симульованої ситуації. Тим же часом реформи уні-
верситетської та післявузівської освіти в поєднан-
ні з тиском з боку суспільства сприятимуть розвит-
ку культури самосвідомості всього прошарку су-
спільства, в якій симуляційно орієнтоване навчан-
ня буде так званим навчанням без ризику, особ-
ливо в складних, критичних або рідкісних ситуа-
ціях. Крім того, беззаперечною є необхідність під-
вищення важливості командного і міждисциплінар-
ного підходів до навчання та медичної допомоги.

Тим не менш, сьогодні кількість та якість до-
сліджень у цій сфері медичної освіти обмежена.
Такі дослідження необхідні для того, щоб дозво-
лити педагогам і тренерам виправдати витрати та
зусилля, пов’язані з симуляційним навчанням і під-
твердити переваги цього способу навчання з точ-
ки зору результатів, досягнутих у ході цього про-
цесу.


