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Anesoft je simulačný softvér zameraný na simuláciu klinických postupov v reálnom čase. Ponúka 

možnosť praktického nácviku postupov pri riešení bežných, ako aj kritických situácií pri liečbe 

pacientov. 

 

JLF UK má k dispozícií 8 variant softvéru anesoft zameraných na nasledovné oblasti:  

- Anesteziológiu 

- Intenzívnu starostlivosť 

- Neonatológiu,  

- Pôrodníctvo 

- Pediatriu 

- Hemodynamiku 

- PALS (pediatric advanced life support) 

- ACLS ( advanced cardiac life support). 

Každý variant anesoft softvéru je zložený z určitého počtu virtuálnych pacientov (VP) (počty VP 

a podrobnejší popis ku každému variantu nájdete na http://anesoft.com/shop.aspx), ktoré fungujú na 

podobnom princípe. Prípady virtuálnych pacientov sú dizajnované tak, aby práca s nim bola jednoduchá 

a študent sa mohol sústrediť priamo na vzdelávacie ciele prípadu. 

Softvér ponúka možnosť riešenia VP počas riadneho vyučovacieho času s inštruktorom, kedy 

inštruktor naviguje študentov prípadom a prípad obohacuje vlastnými komentármi. Je však navrhnutý, 

tak aby ho bolo možné využiť aj pre samoštúdium mimo riadneho kurikula, alebo prípadne na 

preskúšanie študentov ( ponúka možnosť uloženia výsledkov a celého priebehu riešenia). 

Webová aplikácia pre zamestnancov a študentov  je dostupná v rámci intranetu JLF UK.  Softvér je 

nainštalovaný aj na všetkých počítačoch v priestoroch študovní v budove AIC JLF UK v Martine. 

V prípade záujmu inštalácie a využívania softvéru na ďalších užívateľských PC v rámci JLF UK, 

kontaktujte zamestnancov Simulačného výučbového centra.  

 

Popis práce so softvérom Anesosft 

Prostredie softvérov anesoft je vždy zložené z niekoľkých tlačidiel, ako sú tlačidla zodpovedajúce 

jednotlivým intervenciám vhodných pre daný prípad, informačné tlačidlo so základnými informáciami 

o prípade, tlačidlo s pomocnými informáciami pre ďalší postup, tlačidlo záznamu priebehu prípadu 

a tlačidlo ukončenia. Okrem týchto tlačidiel prostredie softvéru obsahuje aj časový panel, panel 

zaznamenávania získaného skóre, adekvátny statický/dynamický obraz prípadu a monitor vitálnych 

funkcií pacienta. 

Vzhľadom na to, že každý z prípadov má podobnú štruktúru, ďalej bude popísaný len jeden 

konkrétny VP z oblasti Anesoft ACLS. 

VP Anesoft ACLS- Náhla kolaps v klube zdravia 

 Po spustení vybraného prípadu VP sa automaticky  v úvode zobrazia základné informácie o prípade, 

ako aj inštruktážne informácie pre riešiteľa prípadu (Case Intro - obr. č. 1).  
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Obr. č. 1 Úvodný displej – funkcia Case Intro 

 

Študent je zároveň v úvode informovaný, že sa jedná o simuláciu v reálnom čase, ktorý sa 

zaznamenáva.   

Počas riešenia prípadu má študent k dispozícií aj špeciálnu didaktickú funkciu Case Help (obr. č. 2), 

pomocou ktorej získa informácie ako by mal postupovať v prípade. Funkcia Case Help obsahuje aj 

záložku vzdelávacie ciele a základné informácie o softvéri.  

 

Obr. č. 2 Funkcia Case Help 

Prístup k pacientovi riešiteľ získa pomocou tlačidla Assess (obr. č.3), kedy sa zobrazia 

základne informácie o pacientovi a jeho aktuálnom zdravotnom stave.  
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Obr. č. 3 Funkcia Assess – základné informácie o stave pacienta 

 

Pravá vrchná časť obrazovky softvéru obsahuje časový záznam prípadu. Program a teda aj 

čas je možné kedykoľvek zastaviť podľa potreby, čo ponecháva inštruktorovi čas a priestor aj 

na vlastný komentár, v prípade výkladového riešenia prípadu inštruktorom. Počas zastaveného 

času nie je možné prehľadávať zoznam intervencií a ani nijakým spôsobom zasahovať do 

riešenia prípadu.  

Pod časovým záznamom sa nachádza statický alebo dynamický obraz prípadu. Väčšinou sa 

jedná o statický obrázok zobrazujúci vykonanie príslušnej intervencie ( napríklad nasadenie 

kyslíkovej masky, podanie medikamentóznej liečby...).  

Ak sa jedná o aktívnu intervenciu akou je napríklad vykonanie KPR, obrázok sa zmení na 

chvíľu na dynamický. Napríklad pri voľbe tlačidla Call for Help (obr. č. 4) a následnom kroku 

vykonávania kardiopulmonálnej resuscitácie sa zmení statický obrázok v pravej časti, na 

dynamický a privolaná pomoc začne reálne vykonávať KPR.  
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Obr. č. 4 Príklad aktivít po vyvolaní funkcie Call for Help 

 

Pod obrazovou časťou sa nachádza monitor vitálnych funkcií. Monitor vitálnych funkcií sa 

nezobrazí automaticky, ale až po jeho zapnutí študentom. Aj krok zapnutia monitora sa 

riešiteľovi prípadu VP zaznamenáva do výsledného skóre. Monitor vitálnych funkcií v reálnom 

čase reaguje na vykonanú intervenciu. 

Výber krokov je na  riešiteľovi/študentovi. Jednotlivé kroky si môže vyberať pomocou 

tlačidiel, ktoré sa nachádzajú v ľavej časti obrazovky softvéru. Voľbou jednotlivých funkcií sa 

rozširujú aj možnosti ďalších intervencií. 

V prípade docielenia správneho/nesprávneho postupu a výsledného zlepšenia/zhoršenia 

zdravotného stavu pacienta, riešiteľ/študent dostane informáciu o svojej 

úspešnosti/neúspešnosti prostredníctvom textu v strednej časti obrazovky softvéru viď obr. č. 

5.  
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Obr. č. 5 Záverečná informácia o správnosti/nesprávnosti postupu riešenia prípadu 

 

V prípade voľby správnych postupov sa na záver na obrázku zobrazí ikonka srdiečka (obr. 

č. 6), čo značí excelentný manažment postupov prípadu.  

 

Obr. č. 6 Ikonka excelentného zvládnutia prípadu 

Ak sa na obrázku zobrazí ikonka zlomeného srdiečka (obr. č.7), znamená to, že prípad sa 

podarilo úspešne vyriešiť, ale pri voľbe postupov je ešte priestor na zlepšenie. 

 

Obr. č. 7 Ikonka naznačujúca potrebný priestor na zlepšenie  

A ak sa na obrázku zobrazí ikonka ducha, znamená to, že riešiteľ/študent by mal prejsť 

prípadom odznova, lebo sa mu nepodarilo pacienta zachrániť. 

Funkcia Case record (Obr. č. 9), informuje o celkovom počte získaných bodov za jednotlivé 

kroky riešenia prípadu a informáciu, či študent prešiel/neprešiel úspešne daným prípadom.  
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Obr. č. 9 Funkcia Case Record 

 

Obsahom tejto funkcie je aj popis riešeného prípadu, ako aj časový sled všetkých zvolených 

krokov študenta. Tento výsledný záznam je v prípade potreby možné uložiť v textovom formáte 

pomocou tlačidla Save Case Record as. TXT File. 

 

 

Obr. č. 10 Funkcia Case Exit 

 

Prípad ukončite funkciou Exit Case ( obr. č. 10), ktorá ponúka možnosti uloženia prípadu 

v textovom formáte, spustenia prípadu od začiatku, alebo úplného ukončenia softvéru.  

Viac informácií o ďalších variantoch softvéru nájdete na stránke:  

http://anesoft.com/shop.aspx?p=13136&k=ACLS-Simulator . 

http://anesoft.com/shop.aspx?p=13136&k=ACLS-Simulator
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