Doplnkový výučbový softvér
k simulátoru Harvey
Užívateľský manuál

Eva Kvaltínyová, Ferdinand Varga

Vďaka odborne spracovaným a špeciálne navrhnutým manuálom, inštruktážnym
prezentáciám a interaktívnym výučbovým programom KPS Harvey ponúka široké možnosti
štúdia, či už pre výučbu s inštruktorom, alebo pre samoštúdium jednotlivcov.
Manuály a príručky:



Learner Manual – študentský manuál, prehľadný popis jednotlivých nálezov
(v anglickom jazyku);
Instructor Guide – návod pre vyučujúcich zodpovedných za výučbu so simulátorom
- prehľad optimálneho využívania simulátora Harvey.

Inštruktážne prezentácie:



Harvey Introductory Program – úvodné informácie (v anglickom jazyku);
Harvey Curriculum Program – podrobne spracovaný každý z 30 nálezov vo forme
prezentácie (v anglickom jazyku).

Interaktívne výučbové programy:



Essential Auscultation - interaktívny výučbový materiál pre auskultáciu v kardiológii,
viď nižšie (v anglickom jazyku);
UMedic – komplexný interaktívny výučbový materiál pre základy kardiologickej
diagnostiky, viď nižšie (v anglickom jazyku).

UMedic
UMedic je špeciálne navrhnuté pokročilé multimediálne počítačové kurikulum zamerané na
kardiológiu – interaktívny výučbový softvér, ktorý je doplňujúcim zdrojom informácii
k simulátoru Harvey. Je navrhnutý tak, aby rozvíjal schopnosť študentov diagnostikovať
a manažovať pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Program slúži ako pomôcka počas
výučby pre inštruktora, ako aj pomôcka pri samoštúdiu študentov.
UMedic je dostupný na počítačoch v učebniach SVC a študovniach AIC. V prípade záujmu
je možná aj inštalácia klienta na ďalšie počítače v sieti JLF UK (pre viac informácií kontaktujte
pracovníkov Simulačného výučbového centra JLF UK).
Spustenie a práca s programom
Program spustíte kliknutím na ikonku UMedic Menu. Následne sa objaví okno s ponukou
jednotlivých nálezov, z ktorého si môžete ľubovoľne vyberať.
Po kliknutí na požadovaný nález sa spustí úvodné krátke prezentačné video a po jeho
skončení nabehne nasledovné úvodné okno (obr. 10):
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Obr. 10 Úvodné okno programu UMedic
Práve v tomto kroku je možné vybrať si jeden z troch módov, ktoré sú k dispozícii - základný
(samovzdelávací), demonštračný a inštruktorský. Každý z ponúkaných módov má 2 verzie:
A. program môže bežať bez použitia simulátora;
B. program je zostavený tak, že jeho obsah je prispôsobený na súčasné používanie
simulátora Harvey.
Hlavný obsah každého módu je rovnaký, rozdiel je v ponúkaných možnostiach práce
s programom.
Základný (samovzdelávací) mód
Základný mód sa automaticky spustí, ak počas objavenia úvodného okna (obr. 10) stlačíte
ENTER, alebo kliknete na ľubovoľnú časť okna. Hneď v úvode si môžete vybrať z niekoľkých
možností nastavenia (obr. 11 A, B, C), a to tréning bez simulátora alebo tréning so simulátorom
Harvey, a zároveň si môžete vybrať či máte záujem o spustenie kompletného programu, alebo
len o jeho časť vyšetrenie (obr. 11 A).

Obr. 11 A Úvodné možnosti nastavenia módu
Ďalšie možnosti, ktoré tento mód ponúka sú buď úvodné informácie a inštrukcie, alebo
priame začatie programu (obr. 11 B).

Obr. 11 B Úvodné možnosti nastavenia módu
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Posledná možnosť úvodného výberu (obr. 11 C). je začatie programu od začiatku, alebo je
vám ponúknuté menu a môžete pokračovať ľubovoľnou sekciou (anamnéza, fyzikálne
vyšetrenie, diagnóza...). V oboch voľbách sa program automaticky posúva po jednotlivých
sekciách až k záveru (v prípade zvolenia možnosti s menu- program sa posúva automaticky až
od zvolenej sekcie). Program možno kedykoľvek zastaviť, posunúť dopredu, alebo sa vrátiť
o krok späť. Posun dopredu nie je možný len ak nie je zodpovedaná otázka.

Obr. 11 C Úvodné možnosti nastavenia módu
Pre ukončenie práce v danom móde, kliknite na nápis QUIT.

Demonštračný mód
Demonštračný mód spustíte, ak počas objavenia úvodného okna (obr. 10) na klávesnici
zadáte:



písmeno D a potvrdíte ENTERom - verzia bez použitia KPS Harvey;
písmená DH a potvrdíte ENTERom - verzia s použitím KPS Harvey;

Na rozdiel od základného módu, po zapnutí tohto módu sa hneď zobrazí menu, z ktorého je
možné vybrať si ktorúkoľvek sekciu.
Práca s programom je jednoduchá, stačí si zvoliť sekciu z hlavného menu a ďalej sa v
programe pohybovať pomocou klávesnice, alebo myši. Po skončení každej sekcie sa program
automaticky vráti do menu. Aj v tomto móde program možno podľa potreby zastaviť, posunúť
dopredu, o krok späť. Rozdiel od predchádzajúceho módu je aj v možnosti vrátiť sa
kedykoľvek do základného menu.
Ak si želáte návrat do menu ešte pred ukončením sekcie, je potrebné kliknúť na názov sekcie,
ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky, alebo jednoducho stlačiť Esc.
Pre ukončenie práce v danom móde, kliknite na nápis QUIT.
Inštruktorský mód
Inštruktorský mód spustíte, ak počas objavenia úvodného okna (obr. 10) na klávesnici
zadáte:



písmeno I a potvrdíte ENTERom - verzia bez použitia KPS Harvey;
písmená IH a potvrdíte ENTERom - verzia s použitím KPS Harvey.
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Rovnako ako pri demonštračnom móde, po zapnutí tohto módu sa hneď zobrazí menu,
z ktorého je možné vybrať si ktorúkoľvek sekciu. Aj tu sa po skončení sekcie zobrazí základné
menu.
Inštruktorský mód
je navrhnutý pre výučbu väčšej skupiny študentov.Výhodou
inštruktorského módu je voľnosť a nezávislosť, ktorá je ponechaná inštruktorovi. Inštruktor
môže selektívne prezentovať a opisovať jednotlivé sekcie podľa vlastného výberu. Špecifické
črty tohto módu umožnia inštruktorovi začleniť do výučby svoje vlastné skúsenosti a vlastný
štýl výučby.
Špecifické črty módu:
-

-

-

-

-

priestor pre vlastné komentáre - klinické informácie majú automaticky hovorený
komentár, ktorý je možné vypnúť kliknutím na ikonku s reproduktorom (v pravom
dolnom rohu), alebo stlačiť T na klávesnici. Táto funkcia poskytuje priestor pre vlastné
komentáre a selektívnu prezentáciu inštruktorom. Sekcie s grafmi a videami sú bez
automatického hlasového komentára.
manuálny posun na ďalšiu obrazovku - aj keď klinické informácie majú automatický
hovorený komentár, na konci každého slidu je potrebné prejsť na ďalšíkliknutím na
navigačnú šípku, alebo stlačiť šípku doprava na klávesnici. Táto črta ponecháva
inštruktorovi čas a priestor aj na vlastný komentár.
otázková časť bez automatického hovoreného komentára - v časti programu, kde sú
kladené otázky s možnosťou výberu odpovede nie je automaticky komentár, čo
ponecháva priestor inštruktorovi učiť vlastným štýlom, napríklad opýtať sa danú otázku
študenta/celej skupiny študentov, prípadne si rozobrať jednotlivé možnosti atď..
ďalšia diskusia po zodpovedaní otázky bez automaticky hovoreného komentára - po
zodpovedaní otázky, program v prípade správnej odpovede ponúka možnosť ďalšej
diskusie k tejto otázke. V prípade nesprávne zodpovedanej otázky automaticky
nasleduje ďalšia diskusia k otázke. V inštruktorskom móde je možnosť ďalšej diskusie
bez automaticky hovoreného komentára, teda aj tu je ponechaný voľný priestor
inštruktorovi na vysvetlenie.
automatický hlasový komentár- ak má inštruktor záujem o automatický hlasový
komentár ktorejkoľvek časti, stačí kliknúť na ikonku reproduktoru (v pravom dolnom
rohu obrazovky), alebo stlačiť T na klávesnici.

Na konci každej sekcie je aj tu automaticky zobrazené základné menu. Ak sa potrebujete
vrátiť do základného menu už počas priebehu sekcie, kliknite na názov aktuálnej sekcie,
ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu, alebo stlačte ESC.
Celý program ukončíte kliknutím na Quit.
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Časti programu
Program obsahuje 20 prípadových štúdií a teda poskytuje komplexné spracovanie
jednotlivých nálezov a k nim príslušnú anamnézu, laboratórne, terapeutické, patologické a
epidemiologické údaje. Každý prípad je zložený z nasledovných častí:
-

anamnéza
fyzikálne vyšetrenie - vzhľad, tlak krvi, arteriálne a venózne pulzy, prekordiálne pohyby
a auskultácia
diagnóza
laboratórne dáta-súčasťou môžu byť elektrokardiogramy, röntgenové snímky,
scintigrafy, angiogramy, Dopplerovské echo v reálnom čase, atď.
liečba - zahŕňa videá intervenčnej terapie a chirurgie
patológia
diskusie - rozbor prípadu odborníkom v danej oblasti.

Jednotlivé časti pomáhajú študentovi pochopiť a určiť prvotnú diagnózu pacienta.
Anamnéza
V úvode tejto časti (obr. 12) sú vždy poskytnuté základné informácie o zdravotnom stave
pacienta ako aj ďalšie potrebné informácie z jeho anamnézy.

Obr. 12 Časť Anamnéza
V závere tejto časti sa nachádza otázka s viacerými možnosťami odpovede, v ktorej je
potrebné určiť diagnózu na základe anamnézy pacienta.
Fyzikálne vyšetrenie
Po anamnéze nasleduje časť Fyzikálne vyšetrenie (obr. 13), kde nájdete základné
informácie o vzhľade pacienta, tlaku krvi, arteriálnych a venóznych pulzoch, prekordiálnych
pohyboch a informácie z auskultácie. Auskultáciu je pritom možné realizovať priamo na KPS
Harvey (po zadaní príslušného číselného kódu), ale aj bez simulátora- sprostredkovanú
inštruktážnym videom.
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Obr. 13 Časť Fyzikálne vyšetrenie
Laboratórne výsledky/údaje
Časť laboratórne výsledky (obr. 14) obsahuje výsledky z rôznych vyšetrení adekvátnych
k zvolenej diagnóze pacienta, ako sú napríklad elektrokardiogramy, röntgenové snímky,
angiogramy, Dopplerovské echo v reálnom čase a iné.

Obr. 14 Časť Laboratórne výsledky/údaje
Liečba
V tejto časti sa pojednáva o možnostiach liečby (obr. 15) pacienta s príslušným ochorením.
Súčasťou programu pri niektorých prípadoch sú aj videá kardiologických intervenčných
zákrokov daného ochorenia.

Obr. č. 15 Časť Liečba
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Patológia
Časť Patológie (obr. 16) slúži pre lepšie pochopenie daného ochorenia pomocou názorného
zobrazenia patologicko-anatomických autoptických nálezov.

Obr. 16 Časť Patológia
Diskusie
Na záver programu sa v časti komentáre (obr. 17) nachádza rozbor pojednávaného prípadu
špecialistom z danej oblasti.

Obr. 17 Časť Patológia
Na konci každej časti programu sa nachádzajú aj otázky s viacerými možnosťami odpovede,
ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na cieľ učenia, nakoľko primárnym cieľom týchto
programov je učenie a nie testovanie. Po zodpovedaní otázky majú študenti možnosť ihneď
zistiť, či ich odpoveď bola správna alebo nesprávna. V prípade, ak ich odpoveď bola správna,
je možné si zvoliť „ďalšiu diskusiu“, avšak ak zvolená odpoveď bola nesprávna „ďalšia
diskusia“ je povinná.
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Essential Cardiac Auscultation
Program Essential Cardiac Auscultation je výborným doplnkovým výučbovým softvérom,
ktorý je navrhnutý ako pomôcka k výučbe základnej auskultácie srdca a k nej prislúchajúcej
patofyziológie. Zameraný je na rozpoznanie 12 najdôležitejších auskultačných nálezov.
V programe sú auskultačné nálezy prezentované pomocou simulátora Harvey.
Práca s programom je veľmi jednoduchá, v programe sa pohybujete pomocou myši
kliknutím na vami vybrané časti. Pomocou šípok, nachádzajúcich sa v pravom dolnom rohu
môžete prejsť na ďalšiu časť, alebo sa opätovne vrátiť k predchádzajúcej. Program si môžete
kedykoľvek zastaviť podľa vašej potreby.
Tento program je webovou aplikáciu dostupnou v rámci intranetu JLF UK, v prípade záujmu
je možná aj jeho inštalácia na ďalšie počítače určené pre výučbu na JLF UK ( pre viac
informácií kontaktujte pracovníkov Simulačného výučbového centra JLF UK).

Obr. 18 Program UMedic
Program je zložený z nasledujúcich častí (obr. 18) :
A- úvod a orientácia- poskytuje úvodné a orientačné informácie o programe;
B- srdcové ozvy– v 9 častiach sa nachádzajú podrobne spracované informácie o ozvách srdca
aj s hovoreným výkladom a pre lepší nácvik je obsiahnutá aj praktická časť a záverečné
zhrnutie;
C- šelesty–takisto aj tu pomocou 9častí, program poskytuje podrobné spracovanie rôznych
šelestov aj s prehľadným záverečným zhrnutím;
D- praktická časť 12 auskultačných nálezov–ponúka možnosť demonštrácie auskultačného
nálezu synchronizovaného s grafickou reprezentáciou pre 12 najdôležitejších auskutačných
nálezov, a to pri srdcovej frekvencii 60/min alebo 90/min;
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E- testovanie–študent si môže otestovať svoje nadobudnuté vedomosti prostredníctvom otázok
s klinickým kontextom;
F- záver.
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