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Budując Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej 
chcieliśmy zapewnić studentom Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
wychowanym w świecie zdominowanym 
przez nowoczesne technologie informatyczne, 
możliwość efektywnej edukacji z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Chcieliśmy, 
aby jak najwcześniej mogli poczuć satysfakcję 
i radość jaką daje kontakt z pacjentem oraz 
zobaczyć efekty swojej ciężkiej pracy.

Dzięki realizacji projektu udało się zakupić kilkaset 
fantomów szkoleniowych, od bardzo prostych, 
przeznaczonych np. do nauki mierzenia ciśnienia 
krwi, do zaawansowanych manekinów do nauki 
zabiegów ratowniczych. Studenci przygotowani 
teoretycznie będą ćwiczyć na fantomach i modelach 
szkoleniowych, które pozwolą na zastosowanie 
wiedzy teoretycznej w praktyce oraz naukę 
umiejętności manualnych. 

Symulatory pacjenta pozwolą połączyć zdobytą 
wiedzę i umiejętności w symulowanej sytuacji 
klinicznej. Studenci będą wykorzystywać całą 
dotychczas zdobytą wiedzę i trenować umiejętności 
niezbędne w ich przeszłej pracy, takie jak 
podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją 

czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, 
pracy w zespole i kierowania zespołem, 
prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji 
z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

Kształcenie w Centrum ma nauczyć studentów 
samodzielnego uczenia się, gdyż umiejętność  
ta jest szczególnie istotna w zawodach medycznych. 
Nauka w Centrum pozwoli na lepsze przygotowanie 
studentów do kontaktu z pacjentami zwiększając 
jednocześnie ich komfort i bezpieczeństwo. 

Otwierając Centrum oddajemy nauczycielom 
i studentom nowe narzędzie, dostosowane  
do potrzeb zmieniającego się świata, lecz cały 
czas pamiętamy, że nawet najnowocześniejsza 
technologia nie może zdominować ludzkiego 
wymiaru medycyny.



Budynek byłej pralni szpitala klinicznego w Katowicach–Ligocie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM



historia projektu
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IX 2008 r.  Prof. dr    hab. n. med. Przemysław  
 Jałowiecki, ówczesny Prorektor  
 ds. Klinicznych, a od 2012 r. Rektor SUM,  
 bazując na obserwacjach poczynionych  
 w centrach symulacji za granicą  
 proponuje wprowadzenie symulacji jako  
 metody nauczania w SUM wykorzystując  
 możliwości jakie dają fundusze 
 strukturalne Unii Europejskiej.

  Ogłoszony zostaje konkurs w ramach  
 Działania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa  
 Wyższego Programu Infrastruktura  
	 i	Środowisko oferującego wiodącym  
 ośrodkom akademickim w Polsce  
 możliwość rozwoju infrastruktury  
 dydaktycznej oraz podniesienie jakości  
 kształcenia poprzez wykorzystanie  
 nowoczesnych technologii. Ówczesna  
 Rektor SUM prof. dr hab.n.med.  
 Ewa Małecka-Tendera i władze uczelni  
 podejmują decyzję o przygotowaniu  
 projektu budowy Centrum Dydaktyki  
 i Symulacji Medycznej, obiektu  
 dydaktycznego oferującego możliwość  
 kształcenia z wykorzystaniem technik  
 symulacji oraz wyposażonego  
 w zaawansowaną bazę  informatyczną.

XII 2008 r.  SUM składa wniosek o dofinansowanie 
 projektu w Ośrodku Przetwarzania  
 Informacji, Instytucji Wdrażającej  
 dla XIII osi priorytetowej PO IiŚ.

V 2009 r.  Zakończony zostaje I etap oceny 
 merytorycznej i ogłoszona lista  
 rankingowa – projekt SUM znajduje  
 się na liście podstawowej projektów  
 rekomendowanych do dofinansowania.

XII 2009 r.  Zakończony zostaje II etap  
 oceny merytorycznej.

I 2010 r.  SUM podpisuje umowę o dofinansowanie.

IV 2010 r.  Rozpoczynają się prace budowlane.

XI 2011 r.  Kończy się adaptacja budynku byłej  
 pralni szpitala klinicznego w Katowicach– 
 Ligocie dla potrzeb Centrum Dydaktyki  
 i Symulacji Medycznej.

XII 2011 r. Rozpoczyna się wyposażanie budynku  
 CDiSM.

IX 2012 r. Po 4 latach od rozpoczęcia projektu  
 ma miejsce uroczyste otwarcie Centrum  
 Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM.

X 2012 r.  Rozpoczyna się działalność  
 dydaktyczna w Centrum.

CDiSM jest jednostką międzywydziałową, 
wykorzystywaną przez cztery Wydziały SUM:
 x Wydział Lekarski w Katowicach, 
 x Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-

Dentystycznym w Zabrzu, 
 x Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej w Sosnowcu,
 x Wydział Opieki Zdrowotnej w Katowicach.

Z zasobów Centrum korzystają studenci kierunków 
lekarskich, kierunku lekarsko-dentystycznego, 
farmacji, biotechnologii i neurobiologii, 
a w ograniczonym zakresie ratownictwa 
medycznego i położnictwa. Zadaniami Centrum 
są podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze 
przygotowanie absolwentów do podjęcia przyszłej 
pracy w wybranym zawodzie.



Symulacja resuscytacji w sali intensywnej terapii



nauczanie technikami symulacji
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Symulacja medyczna jest techniką nauczania, 
która umożliwia uczącym się nabycie umiejętności, 
kompetencji i wiedzy poprzez uczestniczenie 
w sytuacjach spotykanych w życiu codziennym. 

Odgrywanie ról i analiza przypadku są najczęściej 
wykorzystywanymi w nauczaniu technikami 
symulacji. Są to metody, które umożliwiają 
rozwiązywanie problemów w warunkach 
rzeczywistych oraz omówienie postępowania 
zaraz po zakończeniu ćwiczenia. Wymagają one 
posiadania przez nauczających wcześniejszego 
praktycznego doświadczenia w przedmiocie.

Jedną z najważniejszych wartości symulacji 
jest wykorzystanie potencjału i emocjonalnego 
zaangażowania uczących oraz możliwość 
poznania przypadku.

Symulacja ma następujące cele:
 x rozwój złożonych umiejętności poznawczych 

takich jak podejmowanie właściwych decyzji 
czy ocena sytuacji, 

 x pozytywny wpływ na wartości, przekonania 
i postawy uczącego się,

 x zrozumienie potrzeb drugiej osoby,
 x poprawa umiejętności interpersonalnych,
 x pozbycia się negatywnych postaw i zachowań.

Zaletami symulacji są:
 x poznanie własnych możliwości i ograniczeń,
 x aktywny udział uczestników w procesie nauczania 

(uczący się nie są pasywnymi odbiorcami informacji),
 x możliwość doświadczenia skutków 

własnych błędów,
 x natychmiastowa informacja zwrotna do uczącego 

się, wzmacniająca jego zaangażowanie. 

Symulacja znajduje zastosowanie na wszystkich 
etapach kształcenia, w praktycznie wszystkich 
dziedzinach medycyny. Poza anestezjologią 
i intensywną terapią – pionierskimi obszarami 
symulacji – jest ona również wykorzystywana 
w chirurgii, ginekologii, kardiologii inwazyjnej, 
medycynie ratunkowej, neonatologii czy geriatrii. 

Ta forma nauczania ma zastosowanie już 
od pierwszych lat edukacji medycznej, zaczynając 
od zajęć z pierwszej pomocy do doskonalenia 
wysokospecjalistycznych umiejętności 
doświadczonych lekarzy.



Symulacja postępowania przedszpitalnego



symulacja medyczna

9

Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijający 
się dział kształcenia medycznego. Wykorzystuje 
ona: pacjentów-aktorów do nauki badania 
przedmiotowego i podmiotowego, proste manekiny 
symulacyjne do nauczania umiejętności manualnych 
(np. intubacja dotchawicza, wkłucia dożylne) jak 
i najbardziej zaawansowane technicznie symulatory 
będące uosobieniem rzeczywistych pacjentów. 

Symulacja medyczna stosowana jest w edukacji 
lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, 
ale również w wojsku i policji do prowadzenia 
szkoleń z pierwszej pomocy.

Korzyści wynikające ze szkolenia personelu metodą 
symulacji zostały potwierdzone w badaniach 
naukowych. W szpitalach, które wykorzystują 
je w celu doskonalenia umiejętności zawodowych 
pracowników zaobserwowano zmniejszenie liczby 
błędów medycznych. 

Zalety nauczania techniką symulacji medycznej:
 x ćwiczenie umiejętności manualnych, 
 x nauczanie pracy zespołowej,
 x informacja zwrotna - analiza sesji 

symulacyjnej (debriefing),
 x  większenie bezpieczeństwa pacjentów,
 x nauka postępowania w sytuacjach stresujących.

Kształcenie metodą symulacji ma na celu wyuczenie 
umiejętności postępowania w różnych sytuacjach 
codziennej pracy w kontakcie z pacjentem oraz 
nauczenia posługiwania się ujednoliconymi 
protokołami medycznymi (algorytmami) 
rekomendowanymi przez medyczne towarzystwa 
naukowe takie jak European Resuscitation Council, 
European Society of Cardiology czy American 
Heart Association.

Symulacja pozwala również na lepsze wdrożenie 
założeń procesu bolońskiego w kształcenie 
przyszłych pracowników ochrony zdrowia. 
Lepiej niż tradycyjne metody nauczania nadaje 
się ona do formułowania programu w kategoriach 
zakładanych efektów kształcenia.



Symulacja porodu w sali porodowej



symulator medyczny
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Symulator medyczny to urządzenie przedstawiające 
pacjenta lub jego część, które reaguje stosownie 
do działań osoby uczestniczącej w sesji symulacji.

Najnowocześniejsze symulatory zachowują realizm 
szczegółów budowy anatomicznej i mogą 
wykazywać oznaki życia takie jak: słyszalny, 
wyczuwalny i widzialny (unoszenie klatki piersiowej) 
oddech, tętno, odgłosy pracy serca, szerokość 
i reakcja źrenic na światło, pocenie się, 
krwawienie, drgawki, wymioty itp.

Możliwe jest monitorowanie funkcji życiowych 
(pomiar EKG, kapnometria, pomiar ciśnienia 
tętniczego) oraz przeprowadzanie procedur 
medycznych (defibrylacja, znieczulenie ogólne).

Podczas symulacji możliwe jest podawanie leków 
i gazów anestetycznych. Symulator umieszczony 
jest w otoczeniu imitującym środowisko rzeczywiste, 
w którym pracuje personel medyczny (sala szpitalna, 
sala operacyjna, szpitalny oddział ratunkowy, 
karetka pogotowia ratunkowego, mieszkanie, ulica). 

Trener i technik symulacji oraz przeszkolony 
nauczyciel, niewidoczni dla ćwiczących, sterują 
symulatorem za pomocą komputera znajdującego 
się w zamkniętej sterowni a dzięki systemom 
audio-wideo mają wgląd i kontrolę nad przebiegiem 
ćwiczenia. Trener może również imitować 
pacjenta i rozmawiać z jego pozycji z ćwiczącymi 
a nagrywana sesja wykorzystywana jest 
do późniejszej analizy zajęć (debriefing).



Symulacja resuscytacji w sali szpitalnego oddziału ratunkowego



sesja symulacyjna
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Sesję ćwiczeniową poprzedza przygotowanie 
scenariusza, zgodnie z konkretnymi 
potrzebami dydaktycznymi. 

Nauczyciel ustala warunki początkowe: wiek,  
płeć, stan zdrowia i schorzenia pacjenta.  
Następnie ćwiczący samodzielnie podchodzą 
do pacjenta i wykonują czynności, które 
w rzeczywistości wykonują lekarze,  
tzn. przeprowadzają wywiad, badają, sprawdzają 
parametry życiowe, podejmują decyzje odnośnie 
koniecznych działań czy procedur i wreszcie 
wykonują te działania. Wszystko to prowadzi 
do stworzenia konkretnej sytuacji klinicznej, w której 
stan chorego zmienia się dynamicznie w czasie 
rzeczywistym. Część funkcji życiowych ulega 
zmianie zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem. 

Symulator reaguje na prowadzone działania 
w zależności od postępowania ćwiczącego  
(np. resuscytacja, defibrylacja, rodzaj i sposób 
podania leków), z zachowaniem reakcji 
odpowiedniej dla scenariusza. 

Istotnym elementem symulacji jest możliwość 
ingerencji prowadzącego w zaprogramowany 
scenariusz w zależności od działań ćwiczących  
(np. wywołanie: zawału mięśnia sercowego, 
zatrzymania akcji serca, wstrząsu anafilaktycznego). 
Prowadzący ma również możliwość 
instruowania uczestników sesji.

Wykorzystanie symulatorów pozwala na nauczanie 
i ocenę umiejętności, także umiejętności 
samodzielnego podejmowania decyzji pod presją 
czasu, pracy w zepole, komunikacji z pacjentem,  
jego rodziną i zespołem, a także nauczania postaw.

Możliwe jest kształcenie postępowania w rzadkich 
i skomplikowanych przypadkach, których 
prawdopodobieństwo wystąpienia podczas zajęć 
klinicznych jest niewielkie.



Symulacja resuscytacji noworodka w sali pediatrycznej



część symulacyjna
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W Centrum znajduje się sześć sal symulacyjnych: 
sala operacyjna, sala intensywnej terapii, 
dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego 
(cztery stanowiska), sala pediatryczna i sala 
porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji 
zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu. 

Centrum wyposażone jest w dziesięć 
zaawansowanych symulatorów pacjenta 
(siedem symulatorów osoby dorosłej, symulator 
dziecka, symulator niemowlęcia i symulator 
porodowy z symulatorem noworodka). 
Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny 
sprzęt medyczny (m. in. aparat do znieczulenia, 
respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, 
laryngoskopy) oraz system audio-wideo 
do rejestracji sesji symulacyjnych. 

Wszystkie sale symulacyjne wyposażone 
są w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie 
sesji symulacyjnych. System komputerowy łączy 
te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych 
symulatora oraz zapisem czynności wykonanych 
przez ćwiczących. Gotowy zapis dający pełen 
obraz sesji symulacyjnej jest następnie odtwarzany 
i omawiany podczas debriefingu. W Centrum 
znajdują się trzy pomieszczenia debriefingu, 
w razie potrzeby analiza zajęć może być również 
przeprowadzona bezpośrednio na sali symulacyjnej 
lub w innych pomieszczeniach.

Oprócz pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia 
zaawansowanych sesji symulacyjnych Centrum 
udostępnia dwie sale ćwiczeniowe, przeznaczone 
głównie do ćwiczeń umiejętności manualnych, 
gdzie wykorzystywane są mniej zaawansowane 
fantomy i modele szkoleniowe takie jak: 
manekiny do nauki zaawansowanych zabiegów 

ratowniczych, manekiny do nauki prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, modele 
kończyn do nauki wkłuć, iniekcji doszpikowych, 
modele do nauki znieczuleń rdzeniowych, modele 
do nauki intubacji, konikotomii, odbarczania odmy 
opłucnowej i drenażu jamy opłucnowej, modele 
porodowe, do nauki cewnikowania dróg moczowych 
i zestawy do małej chirurgii.

W sali samooceny studenci i pracownicy SUM 
mogą samodzielnie uczyć się lub sprawdzać swoje 
umiejętności w zakresie prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej.

W przyszłości możliwe będzie wprowadzenie 
nauczania z wykorzystaniem standaryzowanych 
pacjentów czy prowadzenie obiektywnych 
strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCEs).



Symulacja resuscytacji w sali operacyjnej



część informatyczna
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Obok pomieszczeń symulacyjnych Centrum posiada 
pomieszczenia wyposażone w infrastrukturę 
pozwalającą na kompleksowe wykorzystanie 
technologii ICT w kształceniu:
 x dwie multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe 

wyposażone w stanowiska komputerowe 
z monitorami LCD w technologii wyświetlania 
obrazu 3D oraz rzutniki multimedialne. 
W ramach stacji roboczych możliwy jest dostęp 
do aplikacji prezentujących obrazy w formie 
trójwymiarowej, korzystanie z tradycyjnego 
oprogramowania oraz prowadzenie egzaminów 
testowych. Możliwe jest prowadzenie zajęć 
interaktywnych z użyciem najnowszych 
technologii informatycznych z wykorzystainiem 
systemu tłumaczeń symultanicznych 
(25 stanowisk komputerowych w każdej sali),

 x czytelnia multimedialna umożliwiająca 
dostęp do Internetu i zasobów cyfrowych 
SUM (40 stanowisk),

 x pomieszczenie pracy własnej, gdzie znajdują się 
komputery z dostępem do Internetu z możliwością 
skanowania. Pomieszczenie to może być 
również wykorzystywane do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w małej grupie (8 stanowisk 
komputerowych), z możliwością wykorzystania 
rzutnika multimedialnego,

 x centrum oprogramowania, wyposażone 
w cztery stanowiska komputerowe, na których 
zainstalowane jest oprogramowanie użytkowe, 
przeznaczone dla studentów i pracowników SUM,

 x sala pracy zbiorowej, która umożliwia 
zainteresowanym studentom i pracownikom 
naukowo-dydaktycznym pracę grupową 
w formie dyskusji, „burzy mózgów” czy 
prezentacji w wąskim gronie interesujących 
wyników badań przy wykorzystaniu wszystkich 
materiałów dydaktycznych, literatury oraz baz 
danych dostępnych elektronicznie w Uczelni. 
Sala ta może być również wykorzystana 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 
małych grup (10 stanowisk komputerowych), 
z możliwością wykorzystania rzutnika 
multimedialnego i telewizora LCD,

 x dwie sale audytoryjne wyposażone w rzutniki 
multimedialne, możliwość prowadzenia tłumaczeń 
symultanicznych oraz wykorzystania systemu 
bezprzewodowego głosowania.

Centrum udostępnia również platformę 
e-learningową oraz oferuje pomoc przy tworzeniu 
materiałów e-learningowych, dysponuje również 
systemem wideokonferencji umożliwiającym 
transmisję z sal zabiegowych i operacyjnych oraz 
dwiema kamerami (w tym jedną 3D), dzięki którym 
możliwa jest rejestracja materiałów filmowych 
do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych.

W całym budynku Centrum zapewniony jest 
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dzięki 
dużej liczbie stanowisk komputerowych osoby 
korzystające z infrastruktury Centrum mają wygodny 
dostęp do zasobów cyfrowych SUM (czasopism 
elektronicznych z baz pełnotekstowych, dużego 
wyboru czasopism oferowanych w wolnym dostępie, 
baz piśmiennictwa, baz bibliograficznych, książek 
elektronicznych, atlasów czy wreszcie katalogu 
zbiorów biblioteki SUM).
 
Centrum oferuje również możliwość skorzystania 
z oprogramowania specjalistycznego: 
 x wirtualnych symulatorów pacjenta,
 x oprogramowania do modelowania molekularnego,
 x oprogramowania do edycji struktur 

cząsteczkowych i wyznaczania ich właściwości, 
 x oprogramowania do nauki fizjologii 

z wykorzystaniem wizualizacji stereoskopowej, 
 x oprogramowania statystycznego, 
 x oprogramowania graficznego, 
 x słowników i systemu czytania tekstu.



Sala audytoryjna

Zajęcia w multimedialnej sali wykładowo-ćwiczeniowej

Sesja symulacyjna w sali szpitalnego oddziału ratunkowego

Debriefing sesji symulacyjnej w sali debrefingu



about the centre
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The Education and Medical Simulation Centre 
of Medical University of Silesia in Katowice providing 
education with the use of simulation techniques 
as well as ICT technologies is the biggest and most 
modern centre of that kind in Poland.

The Centre is an intra-faculty unit, used by four 
departments of the University. In the Centre there 
are six simulation rooms (operating room, intensive 
care unit, two ER rooms (four stations), paediatric 
room, labour room) as well as an area designated 
for simulation of pre-hospital emergencies with 
an ambulance simulator. The Centre is equipped with 
ten high fidelity patient simulators (seven adult patient 
simulators, child simulator, infant simulator and labour 
simulator with newborn baby simulator). 
Simulation rooms are provided with necessary 
medical equipment (e.g. anaesthetics devices, 
ventilators, defibrillators, patient monitors, 
laryngoscopes) as well as audio-video systems 
for recording of simulation sessions. There are also 
three debriefing rooms in the Centre.

Apart from rooms designed for conducting high 
fidelity simulation sessions, the Centre provides two 
practice rooms, in which students may train manual 
skills using a large number of less advanced manikins 
and models. In the self-assessment rooms students 
and employees of the University can learn or check 
their abilities by themselves in terms of carrying out 
cardiopulmonary resuscitation (CPR) at three stations.

Besides simulation part there are also rooms 
equipped with infrastructure allowing for  
a comprehensive use of information and 
communication technologies in education:

 x two multimedia rooms equipped with computers 
with stereoscopic 3D displays. These rooms 
are designed for interactive classes using 
applications presenting three-dimensional 
images, traditional software and they may 
be used for conducting tests for students. 

These rooms are equipped with projectors and hi-
fi systems. It is also possible to run simultaneous 
translations (25 workstations in each room),

 x a multimedia library gives access to the 
Internet and digital resources of the University 
(40 workstations),

 x a self-study room, with eight workstations giving 
access to the Internet, digital resources of the 
University and with a possibility of scanning. 
This room can also be used for conducting classes 
in small groups with a possibility to use a projector,

 x a software center equipped with four workstations 
on which software is installed to be used 
by students and academic staff, 

 x a collective work room, which provides students 
and teachers with a possibility to arrange 
meetings, discussions, or to present research 
findings. It gives access to the Internet and 
digital resources. This room can also be used 
for teaching in small groups (10 workstations) 
with a possibility to use a multimedia 
projector and an LCD TV,

 x two auditoria equipped with projectors, 
possibility to run simultaneous translations 
and to use wireless voting system.

The Centre also provides e-learning platform  
and a video-conferencing system that enables 
live coverage from operating rooms as well as two 
cameras (one 3D), thanks to which it is possible  
to record movies to be used for didactic classes.

The project is co-financed by European Union 
Regional Development Fund within the framework 
of the Operational Programme Infrastructure 
and Environment. The worth of co-financing 
is 30 065 985.63 PLN (as of September 2012), 
of which 85% is co-financed by the European 
Regional Development Fund and 15% from 
the central budget of the state.
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