
461

Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 461-468  

Anestezjologia • Ratownictwo • Nauka • Praktyka / Anaesthesiology • Rescue Medicine • Science • Practice

Miejsce symulacji medycznej w nowoczesnym 
kształceniu anestezjologów z uwzględnieniem 
szkolenia w endoskopii dróg oddechowych
Place of medical simulation in modern training 
in anaesthesiology including training in airway 
endoscopy
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Streszczenie

Szybki postęp w zakresie wiedzy i technik medycznych wymusza unowocześnienie spojrzenia na kształcenie 
kadry medycznej. Nowoczesne metody kształcenia takie jak edukacja oparta na kompetencjach powoli znajdują 
swoje miejsce w kształceniu kadry medycznej, w  tym także anestezjologów. Symulacja medyczna jest jednym 
z elementów nowoczesnego nauczania. W anestezjologii znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach w tym także 
w kształceniu technik bronchoskopowych.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 461-468.
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Abstract

Quick progress of knowledge and medical technology compels modernization of a look at the education of 
medical staff. Modern methods of education, such as competence-based education, persistently find their place 
in  educating physitians, including anaesthesiologists. Medical simulation is one of the elements of modern 
teaching. In anaesthesiology, it has been applied in many fields including education of bronchoscopy techniques. 
Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 461-468.

Keywords: competence-based education, medical simulation, anaesthesiology, bronchoscopy

461

Wstęp

Kształcenie kadry medycznej napotyka na coraz 
więcej wyzwań. Dotyczy to zarówno Polski, jak 
i świata. Zmiany w medycynie mają miejsce nie tyko 
w zakresie wiedzy i  technologii, ale także w samym 
podejściu do systemu opieki zdrowotnej. Zmienia się 
zarówno przekrój pacjentów, jak i dostępne leki, sprzęt 
i procedury. Wraz za nowościami w systemie ochrony 
zdrowia powinny iść zmiany w szkoleniu pracowników. 
Dotyczy to wszystkich grup zawodowych (pielęgnia-

rek, techników, lekarzy, także personelu niższego 
i  pomocniczego). Nowoczesne kształcenie powinno 
być wdrażane na poziomie studiów i kontynuowane 
podyplomowo. 

Tradycyjny system kształcenia kadry medycznej 
opiera się na kursach i  stażach. W  chwili obecnej 
programy obydwu typów szkolenia w  większości 
zaliczyć można do kierunku w edukacji nazywanego 
„kształceniem opartym na czasie” (oryginalny termin 
angielski: time based trainig/educiaion). Alternatywną 
nazwą może być „edukacja oparta na danych” (ang. 
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