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Simulační výuka - požadavky současné ošetřovatelské 
praxe
Bezpečnost

Kvalita

Zvládání krizových - náročných situací

Kritické myšlení - posuzování - rozhodování

Delegování 

Týmová spolupráce



Simulační výuka
Technika – IT- high fidelity, virtuální 3D

Vybavení prostředí + pomůcky

Zajištění didaktického přístupu

Personál – technický, pedagogický



Simulační výuka - proces
Příprava studentů

Příprava vyučujících

Scénář

Vedení akce

Debriefing

Hodnotící kritéria



Cíle simulační výuky
Bezpečná péče (pacient, sestra)

Standardní péče

Bariérová péče

Management - týmová práce

Komunikace – soft skills



Simulační výuka
Vede k učení v širokém záběru

Reflexe, sebereflexe – poznání, porozumění

Nejde jen o výkony

Bezpečné prostředí

Přátelské prostředí



Empatie - O čem přemýšlet
Je současným aktuálním tématem

V praxi chybí

Příprava vyučujících

Příprava studentů

Kurikulum 



Empatie je…
Vcítění

Vcítit se do pacienta



Sestra má být empatická

Usměvavá

Milá

Příjemná 

Používá haptiku



Empatie

Víme opravdu co je empatie?

Co znamená být empatický?

Jak se dělá empatie – jak ji provádět –
poskytovat?

Jak vést empatický přístup?



Empatie - definice

Schopnost vstoupit do situace a emoční polohy jiného člověka a tímto způsobem jej chápat
citově i kognitivně. 

Schopnost chápat a porozumět důvod, příčinu i účel jak verbálních, tak i neverbálních 
projevů druhých



Co je ošetřovatelská intervence 

Zásah, zákrok v něčí prospěch

Zásah do určité situace nebo procesu

Zásah ve prospěch pacienta v jeho 
konrétní situaci, kterou prožívá



Intervence -NIC
vytvoř vztah vzájemného porozumění 
za použití empatie, vřelosti, 
spontánnosti, organizací trpělivostí a 
vytrvalosti

posiluj pacienta i v malých úspěších ve 
změně



Intervence - NIC
podporuj pacienta  ve vyjádření pocitů 
(jak se cítí, jak sebe sama vidí, co si 
myslí)

očekávej  individuální odpověď na 
ztrátu – popřením, odmítnutím, 
šokem, zlostí a depresí



Intervence -NIC
umožni pacientovi ventilovat pocity, 
emoce, smutek a trápení

…….



Opravdu máme tyto znalosti, dovednosti, postoje pro výuku a  poskytnutí 
empatického přístupu?



Používání ve výuce empatie???

Teorie 

Praktický nácvik

Použit při praktické výuce

Časová dotace

Didaktické metody

Konkrétní předmět??

Ošetřovatelské a klinické předměty???



Co bychom měli dělat

Zhodnotit současný stav výuky empatie

Zhodnotit výstupy učení empatie v průběhu studia

Zkvalitnit výuku empatie

Začlenit efektivní metody výuky

Začlenit empatii explicitně do kurikula



Děkuji za pozornost!


