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Nazywam się Monika Szatkowska, jestem pielę-
gniarką z 25-sto letnim stażem. Do kadry dydak-
tycznej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach dołączy-
łam ok. 4 lata temu, co jest dla mnie ogromną 
nobilitacją i motywacją do dzielenia się z innymi 
zdobytą przeze mnie wiedzą praktyczną. Na ni-
niejszej uczelni prowadzę zajęcia w formie wykła-
dów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, starając się 
jak najlepiej przygotować studentów pielęgniar-
stwa I i II stopnia do wybranego przez nich za-
wodu. Ponieważ bycie pielęgniarką, to coś więcej, 
niż tylko wykonywanie obowiązków zawodowych. 
To pasja, chęć niesienia pomocy innym, a przede 
wszystkim wiara w to, że otoczony naszą opieką 
pacjent łatwiej zniesie trudy leczenia.

Dlatego istotą w edukacji studentów licencjackich 
na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie 
ich do pracy z pacjentami. W podstawie progra-
mowej powinny znaleźć się zarówno zajęcia teore-
tyczne, jak i praktyczne, co umożliwi obu stronom 
„oswoić się” ze sobą nawzajem, a przede wszyst-
kim nauczy studentów podchodzić do chorego z 
szacunkiem, empatią i profesjonalizmem. Do nie-
dawna zajęcia teoretyczne na GWSH prowadzone 
były w salach wykładowych, a zajęcia praktyczne 
nauczyciele prowadzili głównie w placówkach me-
dycznych. Niemniej jednak, nowa rzeczywistość, 
jaka nas zastała po nadejściu pandemii zmusiła 
uczelnie oraz ich wykładowców do wprowadzenia 
zmian w szkolnictwie wyższym. 

Aby studenci mogli kontynuować edukację na 
wybranym przez siebie kierunku i nadal przygo-
towywać się do zawodu, wprowadzono system 
zdalnego nauczania. Dzięki temu w bezpieczny 
sposób każdy w zaciszu swojego domu, nawet nie 
ruszając się ze swojego ulubionego fotela mógł 

Przygotowanie zajęć praktycznych z podstaw  
pielęgniarstwa w Monoprofilowym Centrum  
Symulacji Medycznych GWSH Katowice
Opracowanie: Monika Szatkowska
Wydział Medyczny GWSH, kierunek Pielęgniarstwo

realizować podstawę programową. Pomysł na-
prawdę trafiony, choć początkowo jego wykonanie 
wiązało się z kilkoma problemami - głównie na-
tury technicznej. Każdy student oraz wykładowca 
musiał założyć własne konto uczelniane, zain-
stalować program TEAMS, przez który łączyliśmy 
się na wykłady online i nauczyć się go sprawnie 
obsługiwać. Młodsze pokolenie z elektroniką oraz 
Internetem jest za pan brat, ale przyznam szcze-
rze, że dla osób, które na co dzień nie muszą z 
niej korzystać stanowiła nie lada wyzwanie.  Ale 
dla chcącego nic trudnego, dzięki czemu w nie-
długim czasie przekazywanie wiedzy teoretycznej 
online nie stanowiło już żadnego problemu. Pozo-
stała jeszcze kwestia weryfikowania umiejętności 
studentów z przyswojonego materiału. Zapewne 
każdy z wykładowców ma swoje sposoby, ja jed-
nak preferowałam przeprowadzanie testów przy 
użyciu programu TEAMS, zachęcanie studentów 
do aktywności na zajęciach, ocenianie odpowie-
dzi ustnych. Niejednokrotnie używaliśmy do tego 
celu kamerek internetowych, co dawało nam na-
miastkę spotkania i kontaktu  „twarzą w twarz”. 
Muszę przyznać, że z punktu widzenia studentów, 
jak i nas wykładowców przeprowadzanie zdalnych 
zajęć teoretycznych było dużym usprawnieniem. 

Pozostała jednak kwestia zajęć praktycznych 
oraz ćwiczeń, które w mojej ocenie pełnią sza-
lenie istotną rolę w przygotowaniu studentów do 
zwodu. Żadne książki, a nawet filmiki instrukta-
żowe nie są w stanie odzwierciedlić faktycznego 
kontaktu z drugim człowiekiem, nauczyć prawi-
dłowego obsługiwania sprzętu medycznego, czy 
nawet poruszania się po placówkach medycznych, 
które w okresie pandemii w większości zawiesiły 
współpracę z uczelniami, takimi jak GWSH. Tak 
naprawdę dopiero od niedawna zostały wznowio-
ne zajęcia w szpitalach i przychodniach. Mogą w 
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nich brać udział mniejsze, niż dotychczas grupy 
osób, dodatkowo tylko i wyłącznie studenci za-
szczepieni przeciwko COVID-19. 

Jak powszechnie wiadomo GWSH Katowice dys-
ponuje nowoczesnym Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej, co w tym trudnym okresie 
pandemii okazało się ogromnym wybawieniem 
dla kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim 
dla studentów, którzy naprawdę chcieli czer-
pać wiedzę garściami, nie tylko z książek. Dzięki  
władzom tejże uczelni oraz pracownikom MCSM 
udało się stworzyć bezpieczne warunki i w naj-
wyższym reżimie sanitarnym pozwolić przyszłym 
pielęgniarkom i pielęgniarzom uczyć się zawodu. 

Studenci naszej uczelni rozpoczynający pierwszy 
semestr studiów licencjackich na kierunku pie-
lęgniarstwo odbywają zajęcia praktyczne z pod-
staw pielęgniarstwa w Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznej. To właśnie tutaj mają oni 
możliwość łączenia nauki z doskonaleniem umie-
jętności technicznych. Jako dydaktyk prowadzący 
zajęcia w niniejszym Centrum bardzo poważnie 
i rzetelnie podchodzę do każdych zajęć tak, aby 
były one dla studentów pewnego rodzaju atrak-
cją, ciekawostką, aniżeli przykrym obowiązkiem.

W końcu gdzie indziej, jak nie tutaj mają oni 
możliwość zdobywania wiedzy poprzez symulacje 
medyczne z wykorzystaniem naprawdę specjali-
stycznego sprzętu na światowym poziomie.

Moim zadaniem, jako dydaktyka jest oczywiście 
przede wszystkim gruntowne zapoznanie się z 
kartą przedmiotu, treściami, które muszą być 
zrealizowane podczas zajęć praktycznych w cią-
gu 40 godzin dydaktycznych i odtworzenie tych 
wytycznych w symulacjach. Praktyki zwykle dzielę 
na 4 dni kolejno po sobie następujące, prowadzo-
ne w godzinach od 8:00 do 15:30. Chciałam, aby 
już w tym szczególe uczestnicy zajęć poczuli się, 
jak pracownicy służby zdrowia w systemie jed-
nozmianowym. Podczas praktyk dotyczących pie-
lęgnacji pacjenta korzystam z fantomów: dziec-
ka, kobiety oraz mężczyzny. Każdemu z postaci 
przypisuje pewne cechy charakteru, zachowanie, 
a przede wszystkim historię choroby tak, aby cała 
sytuacja najdokładniej przypominała rzeczywi-
stość. Dzielę studentów na trzyosobowe grupy, 
każda dostaje pod opiekę jednego pacjenta na 

jeden dzień praktyki, po którym następuje prze-
kazanie chorego kolejnej zmianie. Korzystają oni z 
dwóch sal. Na potrzeby symulacji jedna z nich jest 
pomieszczeniem zabiegowym, a druga salą cho-
rych. To właśnie tam rozgrywa się cała „akcja”. 
Moim celem jest, aby studenci nauczyli się tutaj 
nie tylko opieki nad chorym, ale przede wszystkim 
współpracy, działania zespołowego i komunikacji. 

Jako opiekun praktyk odpowiadam za wiele pro-
cesów decyzyjnych. Począwszy od  momentu wy-
boru fantomu, czyli pacjenta, którym będzie się 
opiekować dana grupa, po wybór niezbędnego 
sprzętu, dopasowanego do ich studium przypad-
ku. Oczywiście wszelkie niezbędne sprzęty i ak-
cesoria, są dostępne w CSM, jednak to do mnie 
należy zadbanie o odpowiednią ilość pościeli do 
zmiany, cewników, sond żołądkowych, ssaków, 
rękawic diagnostycznych, itp., a co najważniejsze 
zgromadzenie tego w zaplanowanych do zajęć 
salach tak, aby praktykanci mogli ćwiczyć swoje 
umiejętności.

Jednak, aby ten efekt finalny osiągnąć, czyli móc 
przeprowadzić niniejsze praktyki, konieczny jest 
kontakt przede wszystkim z kierownikiem MCSM, 
który decyduje o dostępności sali i ją rezerwuje, 
zapoznanie się z harmonogramem zajęć studen-
tów pierwszego semestru, ustalenie dogodne-
go terminu dla nich, tak, aby nie kolidował on 
z innymi zobowiązaniami każdej ze stron oraz 
przygotowanie praktykantom materiałów do na-
uki. Konieczne jest również uzyskanie ostatecz-
nej akceptacji, co do całego przedsięwzięcia od 
osoby odpowiedzialnej za tworzenie planu zajęć 
praktycznych w MCSM. Jeżeli zachodzi potrzeba 
wykorzystania w zajęciach sprzętu elektroniczne-
go np. fantomów wysokiej klasy, jakimi dysponuje 
uczelnia lub uruchomienia kamer, aby zarejestro-
wać zajęcia, z pomocą spieszy technik symulacji, z 
którym również jestem w stałym kontakcie.  

Ostatni etap przygotowania jest najistotniejszy, 
ponieważ obejmuje on weryfikację zdobytej wie-
dzy i umiejętności przez uczestników praktyk. 
Czas spędzony w Centrum Symulacji, choć in-
tensywny może być niezłą atrakcją i zabawą dla 
studentów, ale nie wolno zapominać, że mają oni 
w ciągu tych czterech dni przede wszystkich zdo-
być jak najwięcej wiedzy praktycznej i umieć w 
późniejszym czasie wykorzystać ją w codziennej 
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pracy.  Dlatego na koniec praktyk muszą oni zdać 
pisemny test, za którego przygotowanie jestem 
odpowiedzialna ja. Ocena ze zdobytego egzaminu 
jest jedną z ocen mających wpływ na ocenę koń-
cową z zająć praktycznych. 

Zrealizowanie niniejszych praktyk w  Monoprofilo-
wym Centrum Symulacji Medycznej jest złożonym 
przedsięwzięciem pod względem logistycznym, 
ponieważ składa się z wielu pozornie błahych 
elementów, w których wykonanie zaangażowa-
nych jest  wiele postronnych osób. Zgrany zespół 
pracowników oraz płynność przepływu informacji 
między nimi ma istotny wpływ na sukces całej 
operacji. 

Zależy mi na tym, aby zajęcia były jak najbar-
dziej urozmaicone, choć czasami muszę poskro-

mić swój zapał, zdając sobie sprawę z tego, że 
student podczas zajęć ma ograniczoną możliwość 
przyswajania wiedzy i zbyt wiele nowych elemen-
tów nie może być wprowadzanych jednego dnia. 
Jestem perfekcjonistką, która lubi mieć wszystko 
zapięte na ostatni guzik, dlatego przygotowanie 
tego typu zajęć często bywa stresujące. W MCSM 
mogę przeprowadzić zajęcia według wielu scena-
riuszy i mieć nad nimi całkowitą kontrolę, nie-
mniej jednak, w placówkach medycznych mamy 
do czynienia z prawdziwymi pacjentami, ich pro-
blemami, chorobami, czy obawami i nie jesteśmy 
w stanie przećwiczyć każdego możliwego scena-
riusza, ponieważ nigdy nie wiemy, kto trafi na od-
dział. Ważne w tych zajęciach jest to, aby przy-
gotować praktykantów na pracę z pacjentem, w 
szczególnych warunkach sanitarnych, w stanach 
zagrożenia życia i pod presją czasu. 

Edukacja medyczna powinna być zawsze interdy-
scyplinarna, tj. łączyć teorię z praktyką. Studen-
ci Pielęgniarstwa podczas studiów powinni więc 
uzyskać wiedzę interdyscyplinarną - nie tylko z 
zakresu nauk medycznych, ale także humani-
stycznych i społecznych, co pozwoli im na w pełni 
profesjonalne pełnienie swojej roli w pracy zawo-
dowej. 

Proces kształcenia studentów pielęgniarstwa 
opiera się na standardach kształcenia, które kła-
dą nacisk na trzy aspekty:

Wykorzystanie symulacji medycznej  
w kształtowaniu umiejętności oraz kompetencji  
społecznych studentów pielęgniarstwa
Autor: dr n. med. Jolanta Kamecka-Krupa 

• wiedzę w danej dziedzinie;

• umiejętności, czyli prawidłowe wykonywanie 
czynności zgodnie z obowiązującymi procedu-
rami;

• kompetencje społeczne, tj. postawy, umiejęt-
ność współpracy w grupie/zespole.

Wśród umiejętności, jakie powinien nabyć student 
pielęgniarstwa w procesie kształcenia można wy-
odrębnić tzw. umiejętności manualne określane  
także jako techniczne oraz umiejętności nietech-
niczne, do których należy m.in. rozwiązywanie 
problemów, umiejętność pracy w grupie, umiejęt-
ności komunikacyjne. 
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Kompetencje społeczne obejmują komunikowanie 
się z pacjentem i jego otoczeniem, współpracę 
z członkami zespołu terapeutycznego, profesjo-
nalizm, bezpieczeństwo pacjentów, rozumienie 
uwarunkowań kulturowych, uczenie się przez 
całe życie i doskonalenie własnych umiejętności. 
Kształcenie oparte o kompetencje stanowi opty-
malną odpowiedź na zmieniające się warunki w 
systemach ochrony zdrowia.

Umiejętność rozwiązywania problemów oraz po-
dejmowanie właściwych decyzji jest jedną z pod-
stawowych umiejętności pielęgniarki. Dla nabycia 
tych umiejętności dobrze sprawdza się nauczanie 
oparte o problem oraz oparte o zadanie (problem 
based learning PBL i task based learning TBL). 

W nauczaniu problemowym dobiera się i przed-
stawia studentom określony problem w taki spo-
sób, by jego rozwiązanie wymagało od studenta 
nie tylko posiadania oraz rozszerzenia wiedzy w 
danym zakresie, ale także krytycznej analizy, kre-
atywnego myślenia i pracy zespołowej. 

W nauczaniu opartym o zadanie wybiera się okre-
ślone zadanie, które studenci mają grupowo wy-
konać. Zachęca to do efektywnej pracy zespołowej 
oraz kreatywnego rozwiązania zadania. Przy-
kładem może być, np. trening empatii, w więc 
wczuwania się w rolę pacjenta, który przyczynia 
się do lepszego zrozumienia potrzeb i możliwości 
pacjenta, a w konsekwencji do lepszej opieki i po-
dejmowanych działań terapeutycznych. 

Umiejętność współpracy w grupie oraz umiejęt-
ności komunikacyjne należą do podstawowych 
kompetencji pielęgniarek jako członków zespołu 
terapeutycznego. Umiejętności komunikacyjne są 
również niezbędne w zakresie komunikacji z pa-
cjentami oraz ich rodzinami.

W kształceniu umiejętności zarówno komuni-
kacyjnych, jak i współpracy zespołowej dobrze 
sprawdzają się wspomniane już nauczanie PBL, 
TBL oraz symulacja medyczna. 

Symulacja medyczna pozwala objąć nauczaniem 
wszystkie kategorie umiejętności - zarówno tech-
niczne, jak i nietechniczne. Zapewnia bowiem 
realistyczne sytuacje w wirtualnej rzeczywisto-
ści. Dzięki temu student ma możliwość uczenia 
się w bezpiecznym środowisku, gdyż pracując 
na symulatorach i trenażerach, które  służą do 
nauki poszczególnych umiejętności klinicznych, 
ma możliwość popełniania błędów bez szkody 
dla pacjenta. Dzięki powtarzalności konkretnych 
czynności i zadań, student może także łatwiej 
opanować daną umiejętność manualną, a także  
perfekcyjnie wykształcić kompetencje społeczne 
zanim rozpocznie wykorzystywać je w realnych 
warunkach, tj. w pracy z pacjentem.

W symulacji medycznej szeroko wykorzystywani 
są również symulowani pacjenci, co daje niemal 
nieograniczone możliwości kreowania środowi-
ska rozwijającego kompetencje społeczne, jak np. 
kompetencje komunikacyjne, rozwiązywania pro-
blemów czy współpracy w grupie. 

Cały proces edukacji z wykorzystaniem symula-
cji medycznej powinien obejmować cztery etapy. 
Pierwszy etap to etap przygotowawczy, który do-
tyczy opracowanie właściwego scenariusza zajęć 
z określeniem konkretnych efektów kształcenia. 
Etap drugi obejmuje podział studentów na ze-
społy i przypisanie określonych ról oraz odegranie 
scenariusza według przedstawionych reguł. Etap 
trzeci to obserwacja nauczyciela i wnikliwa ocena 
działania poszczególnych studentów. Etap czwar-
ty (Debriefing) zawiera omówienie wykonywanych 
czynności z nauczycielem. Wspólna dyskusja po-
zwala na ocenę pracy całego zespołu, na ocenę 
prawidłowości w kontaktach z pacjentem i jego 
rodziną. Pozwala także uczyć się studentom na 
własnych błędach i przyczynia się do zminimali-
zowania błędów w przyszłości.

Przykładem dla zastosowania symulacji medycz-
nej w kształtowaniu umiejętności zarówno ma-
nualnych, jak i nietechnicznych mogą być wybra-
ne, podane poniżej scenariusze zajęć z anatomii 
oraz dietetyki. W pierwszym z nich studenci mają 
możliwość kształcenia umiejętności manualnych, 
w drugim umiejętności i kompetencje społeczne. 
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Scenariusz 1. Anatomia

SCENARIUSZ  SYMULACYJNY NISKIEJ WIERNOŚCI

Tytuł scenariusza: Wyznaczanie miejsc wkłucia podczas podawania leków drogą domięśniową

Przedmiot: Anatomia

Szacowany czas symulacji: 60 minut dla grupy 5-6 studentów

Cel główny: Ustalenie i wskazanie miejsca wkłucia podczas podawania leków drogą domięśniową

Cele szczegółowe: 

1. Student potrafi wyznaczyć miejsce wkłucia podczas podawania leków drogą domięśniową w okolicę 
pośladkową tylną (mięsień pośladkowy wielki) lub pośladkową przednią. 

2. Student potrafi wyznaczyć miejsce wkłucia podczas podawania leków drogą domięśniową w głowę 
boczną mięśnia czworogłowego uda.

3. Student potrafi wyznaczyć miejsce wkłucia podczas podawania leków drogą domięśniową w mięsień 
naramienny i dwugłowy ramienia. 

Kod efektu kształcenia: 

• A.W1. Posługuje się mianownictwem anatomicznym

• A.U1. Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topo-
grafii narządów ciała ludzkiego

• A.W2. Omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym – układy 
narządów (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica grzbiet, szyja, głowa) oraz 
czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia , układ oddechowy, układ 
pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)

Umiejętności i kompetencje: Student potrafi komunikować się z pacjentem oraz w zespole.

Kod efektu kształcenia: 

• D.K2. Student systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu.

Uczestnicy: studenci I roku, ilość osób – 5-6 osób w grupie 

Metody: metoda czterech kroków

Środki dydaktyczne: komputer/laptop – do wykorzystania prezentacji, rzutnik, ekran, fantomy/trenażery

Opis sytuacji: Pacjent dorosły wymaga podania leku drogą domięśniową. 

Zadanie: Należy wyznaczyć miejsca wkłucia w mięsień pośladkowy wielki (okolica pośladkowa tylna i 
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pośladkowa przednia), głowę boczną mięśnia czworogłowego uda oraz mięsień naramienny i dwugłowy 
ramienia. 

Przed zajęciami” Studenci otrzymują od prowadzącego informację o przygotowaniu się do ćwiczeń. Wy-
znaczone osoby mają przygotować pokaz. 

Zajęcia: 

1. Rozpoczynamy od pokazania slajdu z miejscem wkłucia w mięsień pośladkowy wielki (okolica po-
śladkowa tylna i pośladkowa przednia). Następuje pokaz w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 
fantomu/trenażera pośladków. Potem pokaz z opisem każdej wykonywanej czynności, pokaz wraz z 
komentarzem wykonywanych działań przez następnego studenta oraz ćwiczenia następnych studen-
tów. Po każdym ćwiczeniu kolejnego studenta prowadzący udziela informacji zwrotnej.

2. Slajd z miejscem wkłucia w głowę boczną mięśnia czworogłowego uda. Następuje pokaz w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem fantomu/trenażera kończyny dolnej. Potem pokaz z opisem każdej 
wykonywanej czynności, pokaz wraz z komentarzem wykonywanych działań przez następnego studen-
ta oraz ćwiczenia następnych studentów. Po każdym ćwiczeniu kolejnego studenta prowadzący udziela 
informacji zwrotnej.

3. Slajd z miejscem wkłucia w mięsień naramienny i dwugłowy ramienia. Następuje pokaz w czasie 
rzeczywistym z wykorzystaniem fantomu/trenażera kończyny górnej. Potem pokaz z opisem każdej 
wykonywanej czynności, pokaz wraz z komentarzem wykonywanych działań przez następnego studen-
ta oraz ćwiczenia następnych studentów. Po każdym ćwiczeniu kolejnego studenta prowadzący udziela 
informacji zwrotnej.

4. Prowadzący upewnia się,  czy temat został zrealizowany a cele zrealizowane. Zachęca do zadawania 
pytań. Podsumowuje zajęcia, zwraca uwagę na problemy, które ewentualnie wystąpiły podczas zajęć. 
Pyta, co zapamiętali z zajęć. 

Wyposażenie potrzebne do prowadzenia symulacji w opisanej sytuacji:

• rodzaj trenażera, symulatora:  fantom/trenażer pośladków, kończyny dolnej  kończyny górnej

• sprzęt: komputer/laptop – do wykorzystania prezentacji, rzutnik, ekran, stoliki krzesła

Wprowadzenie do zajęć/informacje wstępne dla uczestników: Studenci otrzymują od prowadzącego in-
formację o przygotowaniu się do ćwiczeń z zakresu tematyki zajęć. Wyznaczone osoby mają przygotować 
pokaz. 

Informacje dla technika: Przygotowanie laptopa z prezentacją, rzutnika, ekranu, fantomów, stolików, 
krzeseł

Koła ratunkowe: Slajdy prezentacji z pokazanymi miejscami wkłucia przy podawaniu leków drogą domię-
śniową.

Kłody pod nogi: Wskazać miejsce przebiegu nerwu kulszowego.

Debrifing - kwestie do omówienia:

• W jaki sposób dokonałeś wyznaczenia miejsca wkłucia?
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• W czym tkwiła trudność?

• Czy chcesz wykonać ćwiczenie raz jeszcze?

• Przypomnij wiedzę na temat miejsc wkłucia przy podawaniu leków drogą domięśniową.

Scenariusz 2. Dietetyka

SCENARIUSZ  SYMULACYJNY WYSOKIEJ WIERNOŚCI

Tytuł scenariusza: Zapoznanie pacjenta z zasadami żywienia w nadciśnieniu tętniczym i nadwadze

Przedmiot: Dietetyka

Szacowany czas symulacji: 60 minut 

Cel główny: Zapoznanie pacjenta z zasadami żywienia w nadciśnieniu tętniczym i nadwadze oraz przeko-
nanie go o konieczności wprowadzenia zmian z nawykach żywieniowych i stylu życia. 

Cele szczegółowe: 

1. Ustalenie (wraz z pacjentem) zasad żywienia obowiązujących u osób dorosłych z nadciśnieniem tęt-
niczym ze wskazaniem produktów zalecanych oraz takich, które powinny być ograniczane w diecie.

2. Przekonanie pacjenta o konieczności wprowadzenia zmian w sposobie żywienia oraz trybie życia jako 
istotnych czynników wspierających farmakoterapię. 

3. Skuteczne porozumiewanie się i komunikacja z pacjentem. 

Kod efektu kształcenia: 

• C.W29. zna zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego oraz powikłania dietoterapii

• C.U47. prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych

• C.U48. stosuje wybrane diety terapeutyczne w otyłości, niedożywieniu, cukrzycy, hyperlipidemii, nad-
ciśnieniu tętniczym, chorobach serca i naczyń krwionośnych, trzustki i wątroby

Umiejętności i kompetencje - kod efektu kształcenia: 

Student 

• B.U9. kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się

• B.U10. wykazuje umiejętność aktywnego słuchania

• B.U11. wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej w opiece zdrowot-
nej

• B.U12. tworzy warunki do prawidłowej komunikacji pielęgniarka – pacjent 
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• D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

Uczestnicy: studenci, ilość osób – 6 osób w grupie 

Metody: pogadanka, elementy dramy i wykładu

Środki dydaktyczne: pacjent symulowany/student odgrywający rolę pacjenta, komputer/laptop – do wy-
korzystania prezentacji, rzutnik, ekran, akcesoria – produkty spożywcze: słone paluszki, słone orzeszki, 
napój gazowany typu Cola, chipsy, chrupki, krakersy, wędliny ((polędwica, salami), konserwy, potrawy typu 
fast food (frytki).

Do tego: łóżko, stolik przyłóżkowy.

Opis sytuacji:

Pacjent Jan Kowalski, lat 35 przebywa w oddziale z powodu nieuregulowanego ciśnienia tętniczego (skoki 
ciśnienia). Waga 85kg, wzrost 175 cm, wskaźnik BMI wynosi: 27.76 – nadwaga. Pacjent został przyjęty w 
piątek, w godzinach przedpołudniowych. Analizowana sytuacja rozgrywa się w sobotę, tuż po odwiedzi-
nach osób z rodziny. 

Pielęgniarka przychodzi do sali, w której przebywa pacjent, by zmierzyć mu ciśnienie tętnicze krwi. Na 
stoliku przy łóżku pacjenta widzi przyniesione przez rodzinę artykuły:  słone paluszki, słone orzeszki w 
puszce, napój gazowany typu Cola, chipsy, chrupki, krakersy, wędliny ((polędwica, salami), konserwa z 
mielonką, frytki w plastikowym pudełku. Rozpoczyna się rozmowa, podczas której pielęgniarka pyta pa-
cjenta, skąd ma te artykuły i co zamierza z nimi zrobić. Pacjent odpowiada, że przyniosła te rzeczy żona 
na jego prośbę, bo szpitalne jedzenie mu nie odpowiada, od wczoraj prawie nic nie jadł i po prostu jest 
głodny. Pielęgniarka informuje pacjenta, że nie może takich rzeczy jeść, bo ma specjalną dietę związaną 
z jego schorzeniem, czyli nadciśnieniem tętniczym oraz nadwagą. Pacjent zaczyna najpierw prosić, by 
przyniesione rzeczy mu zostawić, on je schowa do szafki i zje je wtedy, gdy nikt nie będzie widział. Później, 
gdy pielęgniarka tłumaczy mu, dlaczego nie wolno mu jeść takich rzeczy, wpada w złość i odpowiada, że 
to, co on je, to jest tylko jego sprawa. 

Problem: Trudny pacjent nie posiadający wiedzy na temat zaleceń dietetycznych obowiązujących w nad-
ciśnieniu tętniczym oraz nadwadze i otyłości.    

Zadanie: Pielęgniarka musi przekazać pacjentowi zalecenia dietetyczne oraz przekonać pacjenta, by zasto-
sował się do zaleceń dietetycznych w nadwadze i nadciśnieniu tętniczym, a także zmienił swoje nawyki 
żywieniowe i styl życia.   

Sytuacja może rozgrywać się etapami – pielęgniarka może prosić o pomoc inną pielęgniarkę, lekarza, 
dietetyka, którzy będą przekonywać pacjenta o konieczności zmian. 

Można wprowadzić do scenariusza rozmowę z żoną lub znajomym, by poszerzyć edukację zdrowotną o 
środowisko rodzinne i społeczne pacjenta. 

Przed zajęciami: Studenci otrzymują od prowadzącego informację o przygotowaniu się do ćwiczeń. Wy-
znaczone osoby mają przygotować pokaz. 

Zajęcia:

1. Rozpoczynamy od pokazania slajdu 1 z tematem oraz celami zajęć.
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2. Pokaz slajdu 2 z zaleceniami dietetycznymi w nadciśnieniu tętniczym i nadwadze.

3. Odegranie scenek zgodnie ze scenariuszem zajęć.

4. Podsumowanie zajęć, zwrócenie uwagi na problemy, które ewentualnie wystąpiły podczas zajęć. Pro-
wadzący upewnia się,  czy temat został zrealizowany a cele zrealizowane. Zachęca do zadawania 
pytań. 

Koła ratunkowe: slajd prezentacji z zaleceniami dietetycznymi w nadciśnieniu tętniczym i nadwadze.

Kłody pod nogi: bardzo oporny na sugestie pacjent, nie rozumiejąca sytuacji żona.

Debrifing - kwestie do omówienia:

• W jaki sposób przekonałaś/przekonałeś pacjenta do zmiany poglądów?

• W czym tkwiła trudność?

• Przypomnij wiedzę na temat zaleceń dietetycznych w nadciśnieniu tętniczym i nadwadze.

Podsumowanie

Współczesna edukacja medyczna obejmuje wiedzę, umiejętności i postawy, dlatego kształcenie studentów 
pielęgniarstwa powinno opierać się nie tylko na przekazywaniu wiedzy z danego przedmiotu, ale również 
kształtowaniu umiejętności – zarówno technicznych, jak i nie technicznych oraz kompetencji społecznych.  
Ogromne możliwości w tym zakresie stwarza symulacja medyczna. Poprawnie zaplanowane i przeprowa-
dzone zajęcia dla małej grupy studentów z wykorzystaniem metod aktywizujących takich, jak nauczanie 
oparte o problem, nauczanie oparte o zadania, myślenie projektowe nie tylko pozwalają studentom pielę-
gniarstwa zdobyć wymagane umiejętności i kompetencje, ale zwiększają motywację studentów do nauki. 
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Proces dydaktyczny

Proces kształcenia - wg Wincentego Okonia - to 
planowe, systematyczne, zamierzone i długofalo-
we działanie nauczyciela i studenta w sytuacjach, 
które może zainicjować nauczyciel lub sam stu-
dent. Ze względu na specyfikę kształcenia pielę-
gniarek sytuacje dydaktyczne najczęściej planuje i 
organizuje nauczyciel. Każda sytuacja dydaktycz-
na, aby stała się elementem procesu nauczania i 
uczenia się, musi uwzględniać kolejne etapy:

1. Przygotowanie całego procesu dydaktyczne-
go/sytuacji dydaktycznej

2. Realizacja zaplanowanej sytuacji dydaktycznej

3. Ewaluacja procesu pod względem oceny stop-
nia realizacji efektów kształcenia.

Przygotowanie nauczyciela wiąże się z posiadany-
mi przez niego zasobami: osobowymi i rzeczowy-
mi. Rzeczowe zasoby to wyposażenie sal, pracow-
ni znajdujących się w MCSM. Osobowe zasoby to:

• Merytoryczne – posiadane kwalifikacje i kom-
petencje prowadzącego proces dydaktyczny

• Metodyczne – sposoby efektywnego przeka-
zania informacji (wiedzy) oraz techniczne 
zaprezentowanie umiejętności manualnych/
czynności zaplanowanych przez nauczyciela

• Preferencje osobowościowe w tym rzetelność 
w realizowaniu poszczególnych etapów proce-
su dydaktycznego

• Umiejętność optymalnego wykorzystania za-
sobów rzeczowych znajdujących się w Mono-
profilowym Centrum Symulacji Medycznych 

Przygotowanie nauczyciela do zajęć 
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycz-
nych (MCSM) – doświadczenia własne
Opracowanie: mgr Anna Głos - starszy wykładowca
Wydział Medyczny GWSH, kierunek Pielęgniarstwo
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

(MCSM).

• Przygotowując się do zajęć w MCSM muszę – 
jako nauczyciel – znać:

• temat zajęć wg Karty Przedmiotu i czas prze-
widziany na jego realizację,

• efekty kształcenia (EK) do opanowania przez 
studentów a przewidziane dla danego tematu,

• grupę studentów, dla których mam zaplano-
wać, przygotować proces kształcenia, ich licz-
bę oraz sposób sprawdzenia co już wiedzą i 
potrafią wykonać,

• miejsce realizacji zajęć: nr sali, jej wyposa-
żenie i inne możliwości sprzętowe i materia-
łowe; szczególnie ważne jest, aby znać pa-
rametry techniczne i możliwości symulacyjne 
fantomów, symulatorów i trenażerów – muszę 
wcześniej wiedzieć, jakie czynności i zabiegi  
można wykonywać na nich w sposób jak naj-
bardziej zbliżony do warunków naturalnych,

• schemat ustawienia sprzętów, organizacji 
stanowisk pracy – do realizacji etapu wprowa-
dzenia, omówienia lub podsumowania i oceny 
jakości zrealizowanych efektów kształcenia.

W całości procesu dydaktycznego wyłaniają się 
trzy etapy:

1. Przygotowanie nauczyciela, studenta i miej-
sca realizacji kształcenia

2. Realizacja procesu dydaktycznego
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3. Ewaluacja procesu – skierowana do studenta 
i do nauczyciela.

Planowanie procesu dydaktycznego

Przygotowując się do zajęć dydaktycznych muszę 
cały proces kształcenia zaplanować, zorganizo-
wać, wyznaczyć zadania dla studentów, czuwać 
obserwując nad prawidłowym pod względem me-
todycznym przebiegiem procesu, pamiętając o ko-
lejnych ogniwach i zasadach nauczania i uczenia 
się. 

Muszę też przewidzieć sytuacje, zdarzenia niepla-
nowane, które mogłyby zaburzyć przebieg procesu 
dydaktycznego. Jako nauczyciel cały czas powin-
nam zarządzać procesem dydaktycznym, przeciw-
działać lub reagować, gdy pojawią się przeszkody 
jak np. spóźnienie studenta,  brak motywacji u 
studenta, brak zrozumienia pojęć niezbędnych do 
opanowania i przyswojenia nowych zadań. Gdy 
pojawi się problem, niezwłocznie staram się go 
rozwiązać i realizować dalej zaplanowany proces. 

Doświadczenie pokazuje, że umiejętne kierowa-
nie przebiegiem procesu dydaktycznego pozwa-
la studentom poznawać, zobaczyć i zapamiętać, 
doświadczyć emocji, dokonywać wyboru, oceniać, 
myśleć  konstruktywnie, dokonywać ewaluacji i 
samooceny.

Decydujące znaczenie ma początek zajęć. Studen-
tom nie wystarcza to, że zagadnienie znajduje się 
w Karcie Przedmiotu i muszą je opanować i za-
liczyć; potrzebują bodźców do wyzwolenia moty-
wacji wewnętrznej do uczenia się. Tylko taka mo-
tywacja zagwarantuje studentom przyswojenie 
wiedzy i umiejętności w sposób trwały. Przy tak 
uświadamianej przez studenta potrzebie uczenia 
się, planowane efekty kształcenia są zrealizowane 
w sposób trwały.

Kognitywne, metapoznawcze uczenie się studen-
ta jest najlepszym sposobem, aby opanować tak 
wiele czynności zawodowych z zakresu pielęgniar-
stwa. Bazowanie na ciekawości poznawczej stu-
dentów, łączenie wiedzy z emocjami, pozwalanie 
studentom na stawianie hipotez i samodzielne 
szukanie rozwiązań a wszystko to realizowane 

w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Skupienie 
uwagi studenta na głównym zagadnieniu poprzez 
postawę nauczyciela, jego głos, mimikę, ekspresję 
jest podstawą do rozbudzenia wewnętrznej moty-
wacji do uczenia się.

Poniżej przedstawię fragment mojego przygo-
towania do realizacji zajęć praktycznych w Mo-
noprofilowym Centrum Symulacji Medycznych z 
przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatrycz-
ne w oparciu o przygotowany scenariusz symula-
cji niskiej wierności.

Tytuł scenariusza:  Pobranie moczu u niemow-
lęcia do badania ogólnego

Przedmiot: Pediatria i pielęgniarstwo pediatrycz-
ne – ćwiczenia/zajęcia praktyczne

Szacowany czas symulacji: 45 min.

Cel główny : Nauka umiejętności pobrania u nie-
mowlęcia moczu do badania ogólnego 

Kod efektu kształcenia: D.U12 – student przygo-
towuje pacjenta fizycznie i psychicznie do badań 
diagnostycznych

Cele szczegółowe: 

1. C.U3 - student ustala cele i plan opieki pielę-
gniarskiej oraz realizuje ją wspólnie z pacjen-
tem i jego rodziną

2. C.U9 - student pobiera materiał do badań la-
boratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asy-
stuje (…)

3. C.U.20 - student wykonuje zabiegi higienicz-
ne   

4. C.U48 - student wdraża standardy postępo-
wania zapobiegające zakażeniom szpitalnym

Uczestnicy symulacji: studenci II roku, semestru 3, 
ilość osób – 4

Przygotowanie symulacji: miejsce: sala technicz-
nych umiejętności pielęgniarskich - nr 322

Symulator: fantom niemowlęcia płci żeńskiej i 
męskiej
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Wyposażenie do prowadzenia symulacji w opisa-
nej sytuacji: 

a) sprzęt medyczny : na tacy: (po 1 zestawie dla 
nauczyciela i każdego studenta), w zestawie dla 
nauczyciela strzykawka 20 ml z płynem koloru 
słomkowożółtego i zapas płynu w pojemniku 0,5 
l – płyn symuluje mocz

• woreczki do pobrania moczu u chłopców i u 
dziewczynek – po 4 szt.

• Octenisept płyn do dezynfekcji ran, błon ślu-
zowych, skóry  – 1 szt.

• gaziki niejałowe 5 cm x5 cm w ilości 5 szt.
x4komplety

• miska nerkowata mała – 1 szt.

• rękawiczki diagnostyczne 4 pary rozmiar M/S

• pojemniczek na mocz+ skierowanie na bada-
nie ogólne moczu

• butelka z wodą do pojenia niemowlęcia, smo-
czek – 1 szt tylko w zestawie dla nauczyciela

b) sprzęt niemedyczny: stół, krzesła = ilość stu-
dentów + nauczyciel 

c) inne: wanienka niemowlęca, dostęp do bieżącej 
wody, dostęp do stanowiska do mycia i dezynfek-
cji rąk.

Układ i rozmieszczenie sprzętu w miejscu realiza-
cji scenariusza: 

Na każdym z pięciu stolików rozłożony podkład 
chłonny lub pieluszka, przygotowany fantom nie-
mowlęcia różnej płci oraz zestaw na tacach. Sto-
ły ustawione tak, aby studenci widzieli czynności 
wykonywane przez nauczyciela (schemat poniżej).  
Każdy student ma dostęp do wanienki i bieżącej 
wody oraz do stanowiska do dezynfekcji rąk i de-
zynfekcji sprzętu.

 

Opis sytuacji: 

Studenci są w sali, siedzą przy stolikach naprze-
ciw nauczyciela. 

Nauczyciel podaje temat zajęć, cele zajęć i prze-
bieg. Metoda 4 kroków. Opisuje przygotowany 
sprzęt w tym omawia różnice pomiędzy worecz-
kiem do zbiórki moczu dla chłopców i dla dziew-
czynek.

Wiek pacjenta: niemowlę 3 mies.

Płeć pacjenta: M i Ż

Opis sytuacji zdrowotnej dziecka: dziecko jest pa-
cjentem oddziału pediatrycznego. U dziecka na-
leży pobrać mocz do badania ogólnego. Jest to 
zlecenie lekarskie.

Historia choroby: Niemowlę trzymiesięczne od kil-
ku dni przebywa w szpitalu w celu zdiagnozowa-
nia lub wykluczenia infekcji dróg moczowych. 

Informacje dla uczestników:

U niemowlęcia zlecono kontrolne badanie ogól-
ne moczu. Pielęgniarka musi pobrać mocz.  Jak 
przygotować niemowlę do pobrania moczu do ba-
dania? Pytania, na które student musi znać od-
powiedź:

1. Jakie są różnice w budowie cewki moczowej 
żeńskiej i męskiej?

2. Jaka jest pojemność pęcherza moczowego 
niemowlęcia a człowieka dorosłego?

3. Wymień sprzęt niezbędny do pobrania moczu?

4. Jak przekazać informację o badaniu matce 
będącej z dzieckiem w szpitalu?

5. Jak przygotować niemowlę do podklejenia 
woreczka?
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6. Co zrobić, aby przyspieszyć oddanie moczu 
przez niemowlę?

Sprawdzenie, czy studenci mają wiedzę może 
mieć formę pisemną (test z zadaniami jednokrot-
nego wyboru lub zadaniem otwartym) lub formę 
ustną (pytanie – odpowiedź), zadane studentom, 
którzy sami odpowiadają lub wskazuje nauczyciel 
przy braku zgłoszenia ze strony studentów. Waż-
ne, aby prawidłowe odpowiedzi usłyszeli wszyscy 
studenci w tym samym czasie. Na bazie podsta-
wowej wiedzy studenci będą ćwiczyć czynność z 
nauczycielem.

Pokaz realizowany metodą 4. kroków jest trafnym 
– w mojej ocenie – sposobem opanowania umie-
jętności podklejenia woreczka niemowlęciu celem 
pobrania moczu do badania ogólnego. Informuję 
o celach zajęć.  Wskazuję sytuacje, kiedy pielę-
gniarka będzie wykonywać daną czynność czyli 
podklejać woreczek, aby pobrać mocz do badania. 

Uprzedzam studentów, że dodatkowym elemen-
tem sytuacji będzie obecność matki dziecka, któ-
ra będzie prezentować różne postawy; oceniając, 
krytykując, pouczając pielęgniarkę. Aby uniknąć 
trudnych zachowań matki niemowlęcia, musimy 
dokładnie poinformować ją o ty, co będziemy 
robić i najlepiej poprosić o pomoc, dając kon-
kretne zadanie, aby miała poczucie aktywnego 
uczestniczenia  przy czynności. Jest tutaj okazja, 
aby przećwiczyć sposoby komunikacji z matką 
dziecka. Do ćwiczenia chętni studenci wchodzą 
w rolę matki dziecka wg podanego przeze mnie 
krótkiego opisu zachowania. Zadanie wyznaczone 
dla studentów: tak rozmawiać z „matką”, aby ją 
uspokoić, pozyskać do pomocy. Zdarza mi się, że 
takie dodatkowe sytuacje dydaktyczne pojawiają 
się jako nieplanowane, lecz zawsze je przepraco-
wuję ze studentami. 

Przebieg zajęć: 

Zajęcia prowadzone metodą 4 kroków. Grupa stu-
dentów w sali siedzi przy stolikach.  Nauczyciel 
naprzeciw nich. U niemowlęcia zlecono badanie 
ogólne moczu. Pielęgniarka musi go pobrać.  Mat-
ka dziecka została poinformowana o planowanej 
czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Stu-
denci ćwiczą czynność z nauczycielem. 

1. Nauczyciel pokazuje wolno kolejne etapy czyn-
ności - bez komentarza:

• Odsłonięcie krocza

• Dezynfekcja krocza

• Osuszenie krocza

• Przygotowanie woreczka na mocz

• Zdjęcie  zabezpieczenia z części klejącej 

• Przyklejenie woreczka i umocowanie części 
klejącej na skórze krocza

• Ubranie dziecka

• Poinformowanie matki dziecka, aby je napoiła 
i zgłosiła fakt obecności moczu w woreczku. 

2. Nauczyciel pokazuje kolejne etapy czynności - 
z komentarzem

3. Nauczyciel pokazuje kolejne etapy czynności 
-  komentarz studenta

4. Student pokazuje kolejne etapy czynności – 
komentarz drugiego studenta

Koła ratunkowe: podpowiedź nauczyciela – 
„Sprawdź, czy skóra okolicy krocza jest dobrze 
osuszona”

Kłody pod nogi: w woreczku jest mocz (płyn wod-
nisty słomkowożółty), dziecko ruchliwe, woreczek 
odkleił się, niemowlę oddało stolec, pośladki  i 
woreczek zabrudzone, 

Debrifing: (kwestie do omówienia)

1. Co czujesz? Nazwij i opisz swoje emocje.

2. Wymień czynności, jakie wykonano?

3. Co ułatwiło/utrudniło ci zakładanie rękawi-
czek? Podklejenie woreczka?

4. O czym myślałaś wykonując czynność? Jeżeli 
niemowlę byłoby bardzo ruchliwe, jak wyko-
nasz czynność?
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5. Jakie refleksje pojawiają się teraz?

6. Czy wykonując czynność kolejny raz coś zmie-
nisz?

Podsumowanie: (uzyskane efekty końcowe) 

• Student wybrał odpowiedni woreczek do po-
brania moczu. 

• Prawidłowo podkleił woreczek.

• Prawidłowo - w ocenie opisowej nauczyciela – 
usunął przeszkody i wykonał czynność. 

Dokumentacja do wypełnienia przez studenta:  
karta zleceń badań, skierowanie na badanie mo-
czu

Dokumentacja nauczyciela: dziennik zajęć prak-
tycznych, dziennik oceny studenta

Podsumowanie

Powyższymi przemyśleniami chciałam wykazać, 
że proces dydaktyczny jest zbiorem kilku lub wielu 
sytuacji dydaktycznych, które zawsze są „żywe”, 
zmieniają się w zależności od różnych okoliczno-
ści towarzyszących uczeniu się. Zarządzanie pro-
cesem dydaktycznym jest możliwe przy wsparciu 
sprzętem i wyposażeniem MCSM.  

W praktyce zdarza mi się, że ten sam temat, ten 
sam plan zajęć, ten sam scenariusz a przebieg 
zajęć jest różny. To jest dla mnie najlepszym do-
wodem na to, że studenci i ich stopień zaangażo-
wania, wewnętrznie motywowanego, decydują o 
jakości procesu dydaktycznego.
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Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagad-
nienie przygotowania zarówno nauczyciela i stu-
dentów kierunku pielęgniarstwa w GWSH do zajęć 
z języka angielskiego zawodowego, a więc języka 
angielskiego medycznego. 

Na poziomie działań pierwszorzędne znaczenie 
mają oczywiście wiedza i kompetencje oraz od-
powiednie zdolności komunikacyjne nauczyciela 
w języku obcym, które powinny podlegać stałe-
mu rozwojowi. Podkreślanie roli nauczyciela jest 
absolutnie kluczowe, nie tylko wobec dydaktyki 
języka obcego, lecz ogólnie rzecz ujmując całe-
go programu kształcenia. Jednakże przedmioto-
we kompetencje nauczyciela są w takim samym 
stopniu ważne, jak indywidualne podejście do 
nauki każdego ze studentów, a dopiero stworze-
nie takiego modelu w procesie nauczania jakie-
gokolwiek przedmiotu daje szansę na powodzenie 
procesu dydaktycznego. Zatem nauczyciel przy-
gotowując się do zajęć wpierw powinien mieć 
na uwadze własne cechy osobowościowe, swo-
je doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie 
merytoryczne, tak aby móc w pełni wykorzystać 
to, co dla zajęć zawsze było i nadal jest istot-
ne: kreatywność (własną, jak i grupy), plan zajęć 
interesujących dla wszystkich, spójność prezen-
towanego tematu.  Obowiązkowo dla nauczyciela 
dobre przygotowanie się do tematu - w tym zgod-
ność z obowiązującym sylabusem i przygotowanie 
ćwiczeń praktycznych indywidualnie na potrzeby 
grupy, a w przypadku języka angielskiego ocenę 
poziomu językowego studentów oraz w zależności 
od tego zredukowane stosowanie języka polskie-
go. Do nauki języka angielskiego medycznego – w 
tym poznawanie nazewnictwa specjalistycznego, 

warunkiem niezbędnym jest wiedza medyczna 
studentów na poziomie co najmniej dobrym, w 
omawianym przypadku z podstaw fizjologii, pa-
tofizjologii schorzeń oraz umiejętności teoretycz-
nych i praktycznych w wykonywaniu pomiarów 
diagnostycznych typu: EKG, pomiar ciśnienia tęt-
niczego etc. W kwestii studentów GWSH  poziom 
wiedzy i kompetencji w jednej grupie jest to bar-
dzo różny: część osób nie ma żadnego doświad-
czenia zawodowego i nie zna języka, druga część 
takie doświadczenie posiada natomiast język an-
gielski jest na poziomie bardzo podstawowym, 
z kolei są osoby znające język na poziomie ko-
munikacji natomiast nie mające jeszcze wiedzy z 
przedmiotów medycznych bądź wiedza ta jest zbyt 
mała, aby móc rozpatrywać dany proces fizjolo-
giczny czy patologiczny w języku angielskim. Tak 
więc, rola „odczytania” tych podziałów i poziomu 
umiejętności przez prowadzącego jest niezmiernie 
istotna, aby wprowadzić nomenklaturę polską nie 
znanych studentom pojęć medycznych np. kar-
diomiopatie, kolejno wyjaśnić nazewnictwo w ten 
sposób, aby student rozumiał, potem przełożyć 
na typy i rodzaje zaburzeń, by wreszcie móc za-
prezentować terminologię zaburzeń w przebiegu 
kardiomiopatii w języku angielskim. Z racji tylko 
kilku godzin przeznaczonych na ten przedmiot, co 
jest ogromną przeszkodą bowiem proces eduka-
cyjny tego przedmiotu, powinien być prowadzony 
wieloetapowo i długoterminowo, konieczne było 
przygotowanie podstawowego tematu – w tym 
przypadku były to „parametry życiowe” oraz pró-
ba przedstawienia go, tak aby każda osoba „osłu-
chała się” i zapamiętała słownictwo (dotyczące 
jednego bądź dwóch układów np. krążeniowo-
-oddechowego, a w tym pomiaru ciśnienia krwi, 

Prowadzenie zajęć w Centrum Symulacji  
Medycznych w Górnośląskiej Wyższej Szkole  
Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 
Przygotowanie do zajęć z języka angielskiego  
zawodowego 
Opracowanie: Barbara Pietrzyk 
Wydział Medyczny GWSH, kierunek Pielęgniarstwo
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
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tętna, saturacji etc.). Aby wyjść naprzeciw oczeki-
waniom studentów przygotowano krótką prezen-
tację w formie slajdów w języku angielskim ma-
jącą na celu usystematyzowanie wiadomości na 
temat parametrów życiowych zarówno w aspekcie 
norm jak i odchyleń od nich. Po ustnej prezen-
tacji prowadzący zademonstrował sprzęt do ba-
dań i wyjaśnił jego działanie – sfigmomanometr 
zegarowy. Każdy student otrzymał napisaną in-
strukcję i opis przeprowadzenia badania w języ-
ku angielskim, tak aby później w parze studenci 
mogli dokonywać pomiarów i określać ich normy 
np. systolic pressure - SP, diastolic pressure DP, 
z pomiarów wyciągano średnią arytmetyczną i 
wysuwano wnioski. Na zajęcia przygotowano dwa 
zestawy ćwiczeniowe pierwszy z użyciem mano-
metru zegarowego i stetoskopu do pomiarów ci-
śnienia tętniczego krwi, drugie ćwiczenie polegało 
na nauce palpacyjnego pomiaru tętna na tętnicy 
promieniowej w trzech pozycjach ciała. Omówio-
no prawidłową technikę badania, normy tętna w 
zależności od wieku oraz cechy i rodzaje pato-
logiczne tętna. Skupiono się na specjalistycznej 
nomenklaturze medycznej każdorazowo z przy-
kładami chorób, które są charakterystyczne do 
danego rodzaju patologicznego tętna. Omówiono 
etapy badania fizykalnego skupiając się na wy-
branym parametrze życiowym. 

Założeniem nauczyciela była różnorodność prze-
kazu (prelekcja, prezentacja multimedialna, 
pogadanka, dyskusja, ćwiczenia teoretyczne i 
ćwiczenia praktyczne), tak aby każdy student nie-
zależnie od wiedzy i umiętności mógł wynieść ko-
rzyść z przeprowadzonych zajęć. Nauczyciel skupił 
się na zrozumieniu potrzeb studentów i starał się 
umiejętnie dopasować ćwiczenia do etapów lekcji, 
elastyczność nauczyciela pozwoliła na partner-
ską rozmowę i „podświadome” nabywanie umie-
jętności zarówno praktycznych, jak i językowych 
studentów. Poprowadzenie w ten sposób procesu 
dydaktycznego niewątpliwie wynika z świado-
mości prowadzącego, wieloletniego doświadcze-
nia pedagogicznego oraz wiedzy psychologicznej. 
Wobec powyższego warto zaznaczyć jednak fakt 
wysoko rozwiniętej samoświadomości prowadzą-
cego o ciągłej konieczności pogłębiania wiedzy 
i umiejętności, obopólnych korzyści stąd płyną-
cych oraz zagrożeń wynikających z niewiedzy na-
uczyciela. „Poprzez kompetencję określa się taki 
poziom sprawności, który warunkuje efektywne 

działanie w jakiejś dziedzinie” [1].  Świadomość 
prowadzącego o tendencji do dominacji i naucza-
nia frontalnego (gdzie przeważającą część czasu 
zajmuje monolog nauczyciela), pozwala ukierun-
kować proces nauczania w sposób alternatywny, 
w przypadku w/w zajęć różnorodny, który angażu-
je w porównywalnym czasie także studentów [2]. 

Dyskutowanie i omawianie np. przypadków inter-
nistycznych konkretnych przypadków, zachęcają 
do samodzielnego rozwiazywania rożnych proble-
mów medycznych, a poprzez to dążenia do zdo-
bywania określonej wiedzy. Warto zostawiać pole 
do luźnej dyskusji, skupiając się jedynie na po-
prawności merytorycznej studentów, a przypad-
ku błędów natychmiast na nie reagować, tak aby 
student nie utrwalił błędnej wiedzy. Rolą nauczy-
ciela w tym procesie dydaktycznym jest kontrola i 
ukierunkowanie wiedzy, z zaznaczeniem, że jest to 
proces dwukierunkowy tj. nauczyciel niekoniecznie 
ma zawsze rację i student również ma takie samo 
prawo, aby błędną wypowiedź prowadzącego móc 
poprawić. Tą właśnie sytuacje większość specja-
listycznych podręczników określa jako „atmosfera 
wsparcia” i kontaktu. Niewątpliwie należy zauwa-
żać i brać pod uwagę odczucia oraz nastroje gru-
py. „Im rozleglejsza wiedza ogólna nauczyciela, 
tym lepszy może być jego kontakt z uczniami”. 
Zdobyte umiejętności pozwalają zazwyczaj na 
lepsze komunikowanie się, a nauczyciel z szero-
ką wiedzą ogólną z danej dyscypliny zazwyczaj 
staje się motywującym autorytetem [3,4]. Można 
powtórzyć za Werbińską, że najlepszym motywa-
torem jest ogólnie pojęty autorytet swojego daw-
nego lub obecnego nauczyciela. Laska, wskazuje 
na ciągłość procesu nauczania zarówno uczniów 
jaki i nauczycieli, a ci ostatni przede wszystkim 
powinni umieć rozpoznać i zrozumieć różne style 
uczenia się, a tym samym potrzeby swoich uczą-
cych, aby następnie móc dostosować do nich swój 
własny styl nauczania [5,6,7]. 

Plan zajęć pt: Vital signs. Practical clinical skills 

1. Zajęcia rozpoczynają się od przedstawienia 
przez nauczyciela tematu zajęć oraz ich formy 
(etapowo: krótki wstęp ustny, przedstawienie 
tematyki zajęć, pogadanka - kilkuminutowa, 
przypomnienie podstawowych wiadomości z 
fizjologii i patologii układów: krążenia, odde-
chowego. Etap wstępu – prowadzący definiuje 
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temat np: “Vital signs • Vital signs are a gro-
up of the four to six most important medical 
signs that indicate the status of the body’s vi-
tal (life-sustaining) functions • These measu-
rements are taken to help assess the general 
physical health of a person and give clues to 
possible diseases • The normal ranges for a 
person’s vital signs vary with age, weight, 
gender, and overall health (respiration, pul-
se, skin, pupillary, and blood pressure).”Etap 
rozwijania tematu – kolejno przechodzenie na 
wyższe poziomy i trudność  omawianego za-
gadnienia.

2. Etap 2 - pytania kontrolne język polski / język 
angielski; sprawdzenie poziomu językowego 
grupy – krótkie merytoryczne pytania i odpo-
wiedzi wplecione w pogadankę, dostosowanie 
materiału do poziomu grupy, 15 minutowa 
prelekcja (pokaz slajdów) – omówienie na 
podstawie prelekcji przypadków klinicznych.

3. Etap 3 - omawianie tematu przez nauczyciela 
w kolejności od zagadnienia ogólnego poprzez 
szczegółowe przedstawienie problemu pod-
tematów w tym, praktycznych umiejętności 
klinicznych – nauczyciel demonstruje przebieg 
badania/ćwiczenia oraz omawia mechanizm 
działania przyrządu pomiarowego. Na przy-
kład: 

Practical clinical skills - Blood Pressure Measu-
rement (material własny)

Sphygmomanometers

There are three types of sphygmomanometers 
used to measure blood pressure: mercury, ane-
roid, digital. Reading blood pressure by ausculta-
tion is considered the gold standard by the Heart, 
Lung and Blood Institute

Subject

Position: supine, seated, standing.

In seated position, the subject’s arm should be 
flexed.

The flexed elbow should be at the level of the 
heart.

If the subject is anxious, wait a few minutes be-
fore taking the pressure.

Procedures

• To begin blood pressure measurement, use a 
properly sized blood pressure cuff. The length 
of the cuff’s bladder should be at least equ-
al to 80% of the circumference of the upper 
arm. 

• Wrap the cuff around the upper arm with the 
cuff’s lower edge one inch above the antecu-
bital fossa. 

• Lightly press the stethoscope’s bell over the 
brachial artery just below the cuff’s edge. 
Some health care workers have difficulty 
using the bell in the antecubital fossa, so we 
suggest using the bell or the diaphragm to 
measure the blood pressure. 

• Rapidly inflate the cuff to 180mmHg. Release 
air from the cuff at a moderate rate (3mm/
sec). 

• Listen with the stethoscope and simulta-
neously observe the sphygmomanometer. 
The first knocking sound (Korotkoff) is the 
subject’s systolic pressure. When the knoc-
king sound disappears, that is the diastolic 
pressure (such as 120/80). 

• Record the pressure in both arms and note 
the difference; also record the subject’s po-
sition (supine), which arm was used, and the 
cuff size (small, standard, or large adult cuff). 

• If the subject’s pressure is elevated, measure 
blood pressure two additional times, waiting 
a few minutes between measurements. 

• A BLOOD PRESSURE OF 180/120mmHg OR 
MORE REQUIRES IMMEDIATE ATTENTION!

Precautions

Aneroid and digital manometers may require pe-
riodic calibration. Use a larger cuff on obese 

or heavily muscled subjects. Use a smaller cuff 
for pediatric patients. Don’t place the cuff over 
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clothing. Flex and support the patient’s arm. In 
some patients the Korotkoff sounds will disap-
pear as the systolic pressure is bled down. After 
an interval, the Korotkoff sounds reappear. This 
interval is referred to as the „auscultatory gap.” 
This pathophysiologic occurrence can lead to a 
marked under-estimation of systolic pressure if 
the cuff pressure is not elevated enough. It is for 
this reason that the rapid inflation of the blood 
pressure cuff to 180mmHg was recommended 
above. The „auscultatory gap” is felt to be asso-
ciated with carotid atherosclerosis and a decrease 
in arterial compliance in patients with increased 
blood pressure.

4. Etap 4 – przykładowa instrukcja wykonania 
ćwiczenia wraz z celem, założeniami i meto-
dologią badania (poniżej – zasady pomiaru 
tętna). Omówienie przebiegu ćwiczeń prak-
tycznych (każdy student otrzymuje materiał 
do zadań w formie papierowej w wersji anglo-
języcznej), ćwiczenia praktyczne (dwójkami), 
omówienie uzyskanych wyników i konstru-
owanie wniosków (w każdej parze ćwiczących).  

Human heart rate measurement

I Objectives of the exercises:

1. Revision of the terms and definitions related 
to heart rate and blood pressure and their 
correct values.

2. Learning the method of examining the pulse 
on the radial artery and acquiring the ability 
to measure.

3. 3. Getting to know the dependence of the me-
asured heart rate on the radial artery on the 
change of body position (sitting, lying, stan-
ding position).

II Course of the exercise:

1. Please sit back. To test the radial pulse, place 
the fingertips 2, 3 and 4 (index, middle, ring) 
over the radial artery in the wrist area directly 
under the ball of the thumb

2. Move three fingers of one hand from the 
thumb towards the elbow. The radial artery 
lies in the fissure formed by the radius and 

the tendons of the flexors of the fingers

3. Feel the pulse on the radial artery under your 
fingers. Count the pulse in 30 seconds, mul-
tiply the result by 2

4. Measure your heart rate several times in three 
positions - sitting, standing, and lying (five 
comparative measurements for each body po-
sition), remembering to take a few minutes’ 
break each time you change your position

5. Compare the results and express them in be-
ats per minute

In order to ensure the reliability of the results, 
appropriate conditions for correct measurement 
are necessary:

1. the test person should rest for at least five 
minutes in a quiet place at room temperature be-
fore each measurement to minimize variability 
of results

2. you should not eat, drink caffeinated drinks 
or smoke cigarettes at least one hour before the 
examination

3. the examined person cannot speak during the 
measurement

III Measurement result:

Table 1
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5. Etap 5 - sformułowanie wniosków końco-
wych, podsumowanie (studenci, prowadzący), 
sprawdzenie nabytej wiedzy (powtórka pytań 
zadanych na początku zajęć, pytania otwar-
te dające możliwość upodobnienia dyskursu 
edukacyjnego do interakcji, refleksje i spo-
strzeżenia studentów odnośnie do przerobio-
nego materiału, zakończenie zajęć. Student 
otrzymuje informację na temat obowiązującej 
literatury oraz możliwości wykorzystywania 
baz medycznych odnośnie do omówionego te-
matu. 

 

Wybrany temat został przygotowany przez pro-
wadzącego, w oparciu o obowiązujący sylabus 
przedmiotu, jak i wedle wytycznych dotyczących 
tematu rekomendowanych przez Amerykańskie i/
lub Europejski Medyczne Towarzystwa Naukowe z 
danej dyscypliny naukowej, na przykład: Amery-
kańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Ame-
rican Heart Association/AHA), Europejskiego To-
warzystwa Kardiologicznego (European Society of 
Cardiology/ ESC), a omawiane przypadki kliniczne 
zgodne z Evidence Based Medicine (EBM). 

Na zajęciach starano się podkreślać przede 
wszystkim funkcjonalność i wszechstronność 
nabywania wiedzy medycznej, (w tym znajomo-
ści języka angielskiego), która wraz z jej zdoby-
waniem powinna przerodzić się w odpowiednie 
kompetencje, szczególnie istotne do praktycznego 
wykorzystania w pracy z pacjentem. W przypadku 
zajęć z języka angielskiego zawodowego przepro-
wadzonych wśród studentów kierunku pielęgniar-
stwa GWSH zaobserwowano podobieństwa do 
opinii badaczy tematu, a mianowicie potrzeby i 
konieczności zwiększenia godzin przewidzianych 
na ten przedmiot, większej indywidualizacji nauki 
języka, co wiąże się z potrzebą mniejszej liczby 
osób w grupie, a co tym samym pozwoli na lepszy 
podział osób ze względu na poziom znajomości 
języka. 

Niezwykle istotna pozostaje rola nauczyciela w 
przekonaniu studentów, potrzeby znajomości 
języka angielskiego medycznego oraz korzyści 
płynących z tego faktu. Zarówno z racji możli-
wości uzyskania pracy w różnych krajach, jak i 
możliwości komunikacji w Polsce z pacjentami 
obcojęzycznymi czy także ogólnie wykorzystania 
języka w codziennej pracy i dzięki temu możli-
wości podnoszenia własnych kompetencji zawo-

 
Table 1 

 
n 

Pulse rate value on the radial artery in a sitting position [beats / minute] 
left right 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
t   

SD   
 
Table 2 

 
n 

Pulse frequency value on the left radial artery in position 
[beats / minute] 

lying   standing 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
t   

SD   
 
 where: t - arithmetic mean of the heart rate; SD - standard deviation
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dowych. Warto skierować także uwagę studentów 
na szerokie możliwości korzystania, ze światowej 
literatury czy baz medycznych, które w większości 
publikowane są w języku angielskim. 

Piśmiennictwo:

1. Canale, M., Swain. 2011, Theoretical Bases of 
Communicative Approaches to Second Lan-
guage Teaching and Testing, (w:) L. Ortega 
(red.), Second Language Acquisition. Critical 
Concepts in Linguistics. Vol. 1: Foundations 
of Second Language Acquisition, London–New 
York: Routledge, s. 161–209. 

2. Martinez, H. 2008. „The subjective theories 
of student teachers. Implications for teacher 
education and research on learner autono-
my”, w: Lamb, T., Reinders, H. (red.). 2008. 
s.103-124.

3. Werbińska, D. 2005. Skuteczny nauczyciel ję-
zyka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna).

4. Carroll J.B., 2011, Twenty-five years of re-
search on foreign language aptitude, (w:) L. 
Ortega (red.), Second Language Acquisition. 
Critical Concepts in Linguistics. Vol. IV: Co-
gnition in Second language Acquisition, Lon-
don–New York: Routledge, s. 235–270. 

5. Laska, E. I. „W poszukiwaniu wyznaczników 
edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samo-
kształcenie” (red.). 108-115].

6. Laska. E. I.(red.): Nauczyciel między tradycja 
a współczesnością. Teoria i praktyka. Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2007. 

7. Cieciora M., 2009, Zajęcia ze studentami (w:) 
H. Komorowska (red.), Skuteczna nauka języ-
ka obcego. Struktura i przebieg zajęć języko-
wych, Warszawa: CODN, s. 269–278.


