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Virtuálni pacienti a ako postupovať pri ich tvorbe
Virtuálny pacient (VP) je špecifickým druhom počítačového programu, ktorý simuluje klinické
scenáre/prípady z reálneho života. Študent/riešiteľ prípadu v nich hrá úlohu zdravotníckeho pracovníka,
ktorý získava anamnézu, vykonáva fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické a terapeutické rozhodnutia [1].
Prípad zvyčajne začína uvedením pacienta a klinického scenára, nasleduje výber krokov pre získanie
ďalších potrebných informácií (anamnéza, laboratórne testy, fyzikálne vyšetrenie) a pokračuje
rozhodovaním, stanovením diferenciálnej diagnózy a terapie. Výsledky rozhodnutí študentov sa odrazia vo
vývoji prípadu a to vo forme klinických zistení, diagnostických testov a zlepšení alebo zhoršení celkového
klinického stavu pacienta [3]. Úlohou študenta/riešiteľa prípadu VP je na základe svojich rozhodnutí dospieť
k ideálnemu riešeniu pacientskeho prípadu [6]. Úlohou tvorcu prípadu VP pritom je, aby študent riešením
prípadu naplnil stanovené vzdelávacie ciele.

Obr.1.: Základné členenie VP [6]

Proces tvorby VP
Hoci sa fáza tvorby VP môže spočiatku zdať ako časovo náročný a komplikovaný proces, dodržiavanie
niekoľkých zásad a správneho postupu prácu tvorby urýchli a uľahčí.
Úvodné zásady pre tvorbu VP môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:









Snažiť sa vytvoriť prípad, ktorý má cieľ a zmysel.
Určiť si hlavný vzdelávací cieľ prípadu. Prípad by nemal sledovať viac ako 2 až 3 základné
vzdelávacie ciele (prípadne podciele), ktoré chcete dosiahnuť jeho riešením.
Výhodou pri písaní je prípad z praxe.
Prípad by nemal byť veľmi komplikovaný.
Prípad písať v druhej osobe (jednotného alebo množného čísla).
Zahrnúť detaily, ktoré opisujú osobu, miesto, emócie a konanie.
Nezahrňovať nepotrebné otázky, ale neposkytnúť hneď jasné riešenie. Nechať študentov premýšľať
a prísť na správne riešenie.
Nevytvárať prípady, ktorými sa študent len ľahko bez rozmýšľania prekliká k záveru.

Kroky vývoja VP
Vývojový proces vytvárania prípadov VP môžeme rozdeliť na 3 základné fázy[6]:
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1) Príprava
2) Dizajn a vývoj
3) Implementácia

1) Príprava
Prípravná fáza je veľmi dôležitou časťou, ktorej treba venovať aj patričnú pozornosť. Pred samotným
vytváraním VP je vhodné presne si zadefinovať cieľovú skupinu študentov, ktorým bude daný prípad VP
určený. V tejto fáze je potrebné premyslieť si, o študentov akého odboru sa jedná, študentom koľkého
ročníka bude prípad určený, alebo aké majú študenti daného ročníka vedomosti. Ďalším krokom by malo
byť definovanie vzdelávacích cieľov. Tendenciou pri vytváraní prvých VP je často začatie zaujímavým
príbehom (najčastejšie z praxe), avšak najdôležitejším a primárnym krokom by mala byť jasná definícia
plánovaných vzdelávacích cieľov [7]. Na začiatok si teda vytvorte vlastný zoznam cieľov, ktorý prediskutujte
aj s ďalšími kolegami a odborníkmi na danú problematiku.
Pri vývoji vzdelávacích cieľov je dobré položiť si otázky ako sú napríklad[6]:
-

Aký (vzdelávací) problém chcem vyriešiť?
Aké správanie je potrebné zmeniť?
Aké zručnosti chcem naučiť študentov?
Ako zmení študenta dokončenie prípadu VP?

Najefektívnejšie je možné vzdelávacie ciele dosiahnuť, ak sú jasné, stručné a ak je možné ich validovať
pomocou objektívnych meraní [6].
Ďalšími faktormi, ktoré je potrebné zvážiť už v prípravnej fáze sú časové požiadavky (kedy sa bude
používať VP a ako dlho). Pri vytváraní VP je vhodné uváženie, či študent bude pracovať na prípade VP sám
vo svojom voľnom čase, alebo bude navigovaný daným prípadom vyučujúcim počas regulárnej výučby.
Adekvátne je aj zvážiť, či bude daný prípad VP povinný pre každého študenta v rámci kurikula, alebo bude
jeho vyriešenie na dobrovoľnej báze.

2) Dizajn a vývoj
Existuje veľa rôznych spôsobov ako vytvárať VP. Spôsoby dizajnu a vývoja závisia od typu použitej
platformy VP, technických prostriedkov slúžiacich na ich tvorbu a od zainteresovaných ľudí. Vývoj VP
zahŕňa/vyžaduje klinické informácie, pedagogické a e-learningové schopnosti [2].
Ak ste si v úvode za cieľ zvolili tréning len jednoduchých procedúr, pri dizajne a vývoji je vhodné
a postačujúce použitie jednoduchej lineárnej štruktúry VP (obr. 2.) [11].
Ak ste si ale v úvode zvolili tréning rozdielnych a zložitejších situácií, či zručností, pri dizajne a vývoji
použite rozvetvenú štruktúru scenára VP. Rozvetvená štruktúra ponúka komplexnejšie interakcie, ktoré
nútia študentov premýšľať a robiť primerané rozhodnutia[11].
Fázu dizajnu a vývoja pre rozvetvený model štruktúry VP si môžete uľahčiť preštudovaním nasledovných
8 efektívnych krokov [6]:
1. Voľba dobrého a zaujímavého príbehu
2. Nastavenie si pravidiel a očakávaní
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definovanie kritickej cesty
Pridanie vetiev v bode rozhodovania
Pridanie spätnej väzby
Skompletizovanie príbehu a klinických dát
Pridanie multimédií
Testovanie a validácia prípadu

1. Voľba dobrého a zaujímavého príbehu
Rozprávanie a písanie príbehov už od dávnych čias slúžilo na zdieľanie a interpretovanie
skúseností. Príbehy sa postupne stávali efektívnym vzdelávacím nástrojom, pretože poslucháč bol
zaangažovaný a tak si ich odkaz dokázal pamätať. Učenie prostredníctvom príbehov bolo tým
efektívnejšie, čim bol príbeh reálnejší [10]. Vzdelávacia hodnota príbehov, ako aj scenárov VP do
veľkej miery závisí aj od ich sily a pútavosti.
Pred samotným začatím tvorenia štruktúry VP by si mal autor napísať krátky príbeh. Použitie
reálneho prípadu z praxe je obyčajne presnejšie a aj ľahšie, ako začať písať celý príbeh od nuly. Pri
písaní príbehu je dôležité nezabúdať na vopred určené ciele z prvej - prípravnej fázy [6].
Každý dobrý príbeh by mal pozostávať z úvodu, jadra a záveru.
a) Úvod – nastavenie scény, vývoj postáv, stanovenie základných pravidiel;
b) Jadro – vývoj zápletky/konfliktu, ktorý má súvis s klinickým problémom (zvyčajne sa jedná
o zdravotné komplikácie alebo problémy pacienta);
c) Záver – riešenie zápletky/konfliktu odhalením diagnózy, ideálnou terapiou a klinickými závermi
pre študenta [6].
2. Nastavenie si pravidiel a očakávaní
Pre každý jeden prípad je potrebné nastaviť si vopred špecifické pravidlá a očakávania, ktoré
budú platné pre daný prípad počas celého vývoja a trvania VP. Pred samotným riešením prípadu
vždy vysvetlite tieto pravidlá a očakávania aj študentom. Zvyčajne sú to informácie ako napríklad:
- akú rolu bude mať študent (lekár, sestra, pôrodná asistentka...)
- ako dlho bude trvať prípad
- čo sa očakáva od študenta, že bude robiť
- aký výkon bude hodnotený [6].
3. Definovanie kritickej cesty
Tvorenie samotnej štruktúry príbehu VP pozostáva z vytvorenia mapy zloženej z uzlov (udalostí
príbehu) a smerodajných šípok. Na začiatku je vhodné vytvorenie lineárnej mapy, ktorej jednotlivé
uzly tvoria ideálny príbeh, kde študenti robia všetky správne rozhodnutia od začiatku do konca
a pacient dosiahne v závere najlepšie možné klinické výsledky (obr.2.) [6].
Pri brainstormingoch a počiatočných štádiách vytvárania mapy môže byť užitočné použitie
samolepiacich poznámkových štítkov, bielej tabule, alebo voľne dostupného softvéru VUE.
Začiatočný uzol je vhodné umiestniť v ľavom hornom rohu a štruktúru uzlov postupne rozširovať až
k pravému dolnému rohu (viď obr.2.).

4

Obr.2.: Lineárna štruktúra mapy [5]

4. Pridanie vetiev v bode rozhodovania
Vetvenie prípadu VP efektívne podporuje proces rozhodovania. Pomocou alternatívnych
vzdelávacích ciest je možné demonštrovať následky optimálnych a menej optimálnych rozhodnutí,
zhodnotiť chyby a zosobniť spätnú väzbu [4].
Ak už máte vytvorenú lineárnu štruktúru prípadu, v ďalšom kroku pridajte k rozhodovaciemu
uzlu (uzol s bodom rozhodovania) ďalšie uzly (obr.3), ktoré budú naň priamo naviazané. Krok
vetvenia môžete počas prípadu opakovať niekoľkokrát, podľa potreby plnenia vzdelávacích cieľov.
Vetvenie použité v rozhodovacom uzle by malo korelovať s vopred určenými vzdelávacími cieľmi.
Rozhodovacie uzly by mali byť výzvou pre študenta, pretože práve tu sa vyvíja vzdelávacie
napätie. Ak je v bode rozhodovania využitá adekvátna zložitosť, študent by sa mal v ňom pozastaviť
a hlbšie sa zamyslieť predtým, ako spraví svoje definitívne rozhodnutie [6].
Často sa však aj môže stať, že obsah rozhodovacieho uzla nie je dostatočnou výzvou pre
študenta, aby stimuloval jeho hlbšie analytické myslenie. Preto sa odporúča autorom, aby po
vytvorení VP otestovali, ako študenti reagujú v danom bode [6].
Vetvenie scenára by malo pozostávať z 3 častí:
- výzva k rozhodnutiu – cieľom je zapojiť študenta a vyvolať v ňom záujem pochopiť daný problém.
Riešenie problému by malo byť preňho výzvou.
- výber z možností – ak ste v študentovi vzbudili záujem, je potrebné aby spravil rozhodnutie
a vybral si z ponúknutých možností. Ponúkané možnosti by mali byť jasné a reálne.
- následky – každá z ponúkaných možností by mala viesť k reálnym následkom. Niektoré následky
môžu viesť k okamžitej spätnej väzbe, alebo môžu viesť k ďalšej výzve, ktorá napraví/ďalej upresní
vzniknutú situáciu.
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Obr.3.: Rozvetvená štruktúra VP [6]

5. Pridanie spätnej väzby
Existuje veľa spôsobov ako študentom poskytnúť spätnú väzbu, nielen po ukončení VP, ale už aj
počas riešenia jeho prípadu.
Spätnú väzbu počas riešenia prípadu môže autor poskytnúť prostredníctvom obsahu
jednotlivých uzlov. Príkladom spätnej väzby v obsahu uzla môže byť napríklad komentár autora [6]:
„Nepovažujem za dobrý nápad poslať pacienta domov.“,
„Ešte stále môžete zmeniť vašu voľbu.“
„podaná dávka adrenalínu nepriaznivo zvýšila krvný tlak pacienta“
„podaná liečba má väčšie riziká ako iné druhy liečby“.
Spätná väzba v obsahu uzla môže byť vyjadrená aj pomocou pacienta, kedy sám pacient
vyjadruje svoje pocity. Napríklad:
„Au to bolí“
„Nemôžem dýchať“
Ďalšou možnosťou spätnej väzby v obsahu uzla je spätná väzba pomocou zmeny klinického stavu
pacienta. V kľúčových bodoch prípadu, autor môže vykonať spätnú väzbu vzhľadom na očakávaný
klinický status, alebo dokonca povoliť študentovi vrátiť sa na začiatok a prejsť prípadom znova.
Ak sa prípad rieši v rámci malej skupinky počas riadneho vyučovania za prítomnosti pedagóga,
pedagóg môže poskytovať študentom priamu spätnú väzbu prostredníctvom usmerňujúcich
komentárov. V prípade riešenia prípadu v skupinke, spätnou väzbou môže byť aj skupinová diskusia
[3].
Ak autor nie je prítomný počas riešenia prípadu, môže študentom poskytnúť spätnú väzbu aj
prostredníctvom externých zdrojov, ako sú napríklad články v odborných časopisoch, učebnice a iné
[6].
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Obr.4.: Rozvetvená štruktúra VP s pridaním spätnej väzby [6]

Na obrázku č. 4 je znázornený príklad adaptívnej spätnej väzby priamo v štruktúre mapy VP.
Časť štruktúry, ktorá je vyplnená oranžovou farbou prezentuje základnú lineárnu štruktúru mapy VP.
Uzly vyplnené žltou farbou prezentujú alternatívne možnosti a spätnú väzbu.
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Obr.5.: Príklad VP s rozvetvenou štruktúrou
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6. Skompletizovanie príbehu a klinických dát
Ak už máte vytvorenú kompletnú mapu uzlov, ciest (obr.5. znázorňuje príklad kompletnej
mapy VP s rozvetvenou štruktúrou) a stanovené ciele, vyplňte každý uzol textom z príslušnej
časti príbehu a klinickými dátami. Podľa potrieb môžete pridávať/odoberať ďalšie uzly, tak
aby príbeh dával zmysel a zároveň poskytoval spätnú väzbu a alternatívne cesty [6].
Už počas procesu vytvárania príbehu a jeho štruktúry je vhodne diskutovať prípad a jeho
časti aj s inými odborníkmi.
Pri tvorbe si treba dávať pozor aj na množstvo textu v každom uzle.
Užitočné rady k vytváraniu a plneniu uzlov v mieste vetvenia [8]:
-

-

-

Názov uzla, alebo jeho prvý riadok by mal nadväzovať na obsah predchádzajúceho uzla (v
jeho názve by mala byť jedna z možností výberu z predchádzajúceho uzla, alebo stručný
popis zvolenej možnosti).
Hlavný obsah uzla by mal byť širším objasnením zvolenej odpovede/možnosti z
predchádzajúceho uzla a mal by opisovať novovzniknutú situáciu. Vhodné je zamerať sa
v ňom na zodpovedanie aspoň nasledovných otázok:
Aké sú zistenia?
Bola táto možnosť správnym výberom?
Čo sa deje ďalej?
Uzol by mal končiť :
 otázkou vedúcou k ďalším uzlom (v prípade pokračovania štruktúry ďalšími
uzlami),
 alebo záverečným zhrnutím riešenia (v prípade už konečného uzla).

7. Pridanie multimédií
Ak už máte vytvorenú a textom naplnenú štruktúru príbehu, v prípade jednoduchých
textových virtuálnych pacientov, môžete prípad oživiť aj pridaním multimédií (obrázkov,
animácií, videí ako aj audio súborov). Pri takomto druhu VP ide najčastejšie o vkladanie
obrázkov a tabuliek do jednotlivých uzlov príbehu.
Vloženie obrázkov je vhodné najmä v úvode, kde sa snažíme študentovi priblížiť scénu
prípadu, napríklad pomocou obrázkov pacienta, obrázkov nemocnice, klinických fotografií a
iných.
Ďalšie vhodné využitie obrázkov v textovom prostredí VP je pri určitých špecifických
vyšetreniach a diagnostických zisteniach. Tu je adekvátne obohatenie textového uzla
napríklad reálnymi CT skenmi, RTG snímkami, EKG krivkami a inými obrázkami. Študent tak
riešením prípadu získa aj zručnosti interpretácie klinických diagnostických obrázkov.
S množstvom multimédií v jednom uzle to samozrejme netreba preháňať, viac ako jeden
multimediálny obsah na uzol by mohol byť pre študenta rozptyľujúci [5].
Pri tvorbe vlastných VP je vhodnejšie použiť multimédiá z vlastných zdrojov autora,
vzhľadom na autorské práva.
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8. Testovanie a validácia prípadu
Autor po vytvorení vlastného prípadu VP, môže daný prípad považovať za kompletný,
jasný a zrozumiteľný, no pre cieľovú skupinu môže byť nezrozumiteľný a dokonca môže viesť
k nežiaducim vzdelávacím výsledkom. Preto každý novovytvorený prípad je potrebné
otestovať, validovať a výsledky, ako aj skúsenosti užívateľov v dizajne prípadu zohľadniť.
Prípad je vhodné otestovať menšou skupinkou študentov. Pred samotným začatím
testovania prípadu požiadajte študenta, aby počas testovania využil metódu „premýšľania
nahlas“ [6]. Metóda „premýšľania nahlas“ je metódou, kedy študenti opisujú nahlas čo si
myslia počas svojho rozhodovania sa a riešenia daného prípadu. Takéto testovanie prípadu
môže odhaliť veľa problémových bodov, ku ktorým sa môže autor vrátiť a prípad vhodne
upraviť. Pri testovaní prípadu nepodceňujte ani pocity študentov z riešenia a celkový dojem z
prípadu [6].
Na záver prípad opäť prediskutujte aj s vašimi odbornými kolegami a pozorne zvážte aj ich
pripomienky a názory.
3) Implementácia
Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré implementáciu prípadu VP do výučby uľahčia, je
dostatočná motivácia študentov. Už samotný prípad s vetvenou štruktúrou môže byť motivujúci
vďaka bodom rozhodovania, ktoré u študentov navodzujú atmosféru hry s pozitívnym alebo
negatívnym výsledkom [9]. Aby bola teda motivácia efektívna, príbeh VP by mal byť presvedčivý
a mal by obsahovať reálne klinické udalosti, ktoré nastanú ako dôsledok študentovho
rozhodnutia [6]. Pre študentov môže byť motivujúce aj kladné hodnotenie po úspešnom
vyriešení prípadu (napríklad formou počtu bodov).
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Vybrané nástroje pre tvorbu virtuálnych pacientov.
Pre tvorbu virtuálnych pacientov je k dispozícii niekoľko možností od jednoduchých textových foriem
umožňujúcich interaktívnu prácu s konkrétnym pacientskym prípadom po pokročilé softvérové
nástroje vytvorené pre tento účel. Za virtuálneho pacienta v širšom zmysle môžeme považovať
interaktívne spracované kazuistiky ako i klinické scenáre vytvorené v ovládacom prostredí
pacientskeho simulátora.
Nižšie sú popísané tri spôsoby tvorby výučbových materiálov typu virtuálneho pacienta. Vychádzajú
zo softvérových a technických nástrojov aktuálne dostupných na JLF UK.
Vytvorené súbory virtuálnych pacientov zverejňujeme na webových stránkach Simulačného
výučbového centra JLF UK. Odporúčame aj zverejňovanie na portáli MEFANET, resp. na stránkach
pracoviska (kliniky / ústavu).

Interaktívna kazuistika v prostredí MS Powerpoint.
Tento spôsob tvorby virtuálnych pacientov vychádza z využitia najčastejšie používaného nástroja pre
tvorbu prezentácií pri priamej výučbe vedenej pedagógom – MS Powerpoint. Predpokladá vytvorenie
súboru navzájom nadväzujúcich snímok – obrazoviek popisujúcich aktuálnu situáciu.
V textovom či obrazovom obsahu jednotlivých snímok môžeme dať užívateľovi na výber ľubovoľný
počet možností ďalšieho postupu. Vzájomné prepojenie jednotlivých snímok zabezpečíme
prostredníctvom hypertextového prepojenia, tzv. odkazu. Kliknutím na príslušný odkaz potom
užívateľ volí nasledujúci krok (snímku) v riešení interaktívnej kazuistiky. Odkaz vytvoríme označením
zvoleného textu alebo obrázku a zadefinovaním prepojenia – po kliknutím pravým tlačíkom myši na
vybraný text / obrázok za zobrazí menu, z ktorého vyberieme položku Prepojenie. Následne
z ponukového okna vyberieme možnosť Miesto v tomto dokumente a zvolíme z ponúknutých snímok
v dokumente. Tento postup teda predpokladá, že pre každý krok je vytvorená samostatná snímka.
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Obr. 1 a 2: Vytvorenie odkazu (hypertextového prepojenia) – po označení textu alebo obrázku reprezentujúceho možnosť
voľby zvoliť možnosť Prepojenie, následne Miesto v tomto dokumente a vybrať požadovaný cieľ prepojenia (snímku v
dokumente).

Postup tvorby interaktívnej kazuistiky je potom identický so štandardou tvorbou prezentácie. Po
úvodnom predstavení prípadu (názov, predstavenie pacienta) je vhodné zaradiť popis epikrízy
a anamnézu. Už táto časť môže byť riešená interaktívnou formou.

Obr. 3: Interaktívne spracovanie získania anamnézy – výberom otázky (kliknutím na ňu) sa zobrazí relevantná odpoveď
pacienta. Pri tomto spôsobe spracovania je potrebné vytvoriť samostatnú snímku pre každú odpoveď pacienta.
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So zohľadnením „vzdelávacích cieľov“ (learning outcomes) a obsahu danej kazuistiky nasledujú ďalšie
kroky, ako napríklad fyzikálne vyšetrenia, laboratórne vyšetrenia, určenie pracovnej diagnózy,
konzultácia so špecialistom a pod.

Obr. 4 a 5: Voľba ďalších diagnostických postupov - pri výbere jednej z možností sa môže zobraziť textový alebo obrazový
výsledok vyšetrenia. Rovnako môže nasledovať sekvencia snímok, vetvenie scenára či upozornenie, že indikovaný postup je
nesprávny, prípadne návrat na predchádzajúci krok či úplný začiatok prípadu.

Následne sa (opäť v zmysle vzdelávacích cieľov) môže kazuistika rozdeliť na rozličné vetvy podľa
zvolených diagnostických postupov, určenia diagnózy či voľby terapie.
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Obr. 6: Zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diferenciálna diagnostika a určenie ďalšieho postupu – nasledovať môže vetvenie
prípadu v závislosti od zvolenej možnosti, preferencia správnej možnosti a následný lineárny priebeh prípadu (po zvolení
nesprávnej možnosti nasleduje len vysvetlenie), návrat k vyšetreniam a pod.

Pacientsky prípad by mal končiť jasným zhrnutím záverov, a to tak klinických ako aj didaktických.

Obr. 7: Príklad jednoduchého záverečného zhodnotenia pacientskeho prípadu.

Výstupom popísaného spracovania didakticky hodnotnej kazuistiky môže byť ako natívny súbor
aplikácie MS Powerpoint (.ppt, .pptx), tak napríklad aj súbor formátu .pdf, ktorý si zachováva
funkčnosť hypertextových prepojení (aktívnych odkazov v rámci súboru).
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Do riešenia kazuistiky je možné zapojiť aj prítomných študentov pomocou hlasovacích zariadení. Na
JLF UK sú aktuálne dostupné hlasovacie zariadenia Triumph Board Voting RF 500. Každý zo študentov
môže mať k dispozícii diaľkový ovládač hlasovacieho zariadenia a jeho prostredníctvom sa vyjadriť
k ďalšiemu postupu v riešení interaktívnej kazuistiky. Zapojenie hlasovacích zariadení je možné
spravovať priamo v aplikácii MS Powerpoint.
Po nainštalovaní ovládača hlasovacieho zariadenia (k dispozícii na stiahnutie tu) sa na ovládacej lište
MS Powerpoint zobrazí záložka TB Vote v5. Pri snímke, u ktorej chceme umožniť študentom
hlasovanie vyberieme zo záložky TB Vote v5 možnosť Nastav. Následne v zobrazenom paneli
nastavení hlasovania vyberieme Režim aktivity: Hlasovanie (príp. Hodnotenie), príslušný počet
možností a zvolíme časový interval pre hlasovanie.

Obr. 8: Nastavenie hlasovania pomocou študentského hlasovacieho systému TB Vote.

Vlastnú prezentáciu s možnosťou hlasovania potom spustíme opäť zo záložky TB Vote v5, voľbou
Aktivita, zvolením Triedy (môžete vopred nastaviť) a potvrdením zdrojovej prezentácie. Pri každej
snímke umožňujúcej hlasovanie môžeme vyzvať študentov na použitie diaľkových ovládačov (tlačítko
voľby, napr. „1/A“ a následne „OK“) a výsledky hlasovania prehľadne zobraziť. V prezentácii / riešení
interaktívnej kazuistiky potom môžeme pokračovať na základe výsledku hlasovania alebo tento
výsledok diskutovať.
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Obr. 9: Výsledok hlasovania v prezentácii interaktívnej kazuistiky.

V prípade záujmu o prácu so školským hlasovacím systémom odporúčame preštudovanie návodu (k
dispozícii tu). Pokiaľ vaše pracovisko nedisponuje hlasovacími zariadeniami, môžete si ich zapožičať
v Simulačnom výučbovom centre (SVC). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte
pracovníkov SVC.
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Simulované klinické scenáre v prostredí MUSE.
Prostredie MUSE je užívateľským ovládacím rozhraním pre pacientske simulátory fy. CEA Healthcare
(predtým METI). Umožňuje nastavovať (v závislosti od verzie) prakticky všetky vitálne funkcie a široké
spektrum patologických stavov simulovaného pacienta. Obsahuje tiež model ľudskej fyziológie, ktorý
jednotlivé vitálne funkcie vzájomne koreluje. Prostredie MUSE je možné používať pre modelovanie
klinických scenárov aj bez využitia pacientskeho simulátora – ten prináša možnosť praktického
nácviku diagnostických a terapeutických postupov či intervencií.
Prostredie MUSE je v SVC JLF UK inštalované na počítačoch určených pre prácu so simulátorom METI
Man Prehospital. Voľne prístupná k stiahnutiu a inštalácii je časovo obmedzená verzia (30 dní). Pokiaľ
by ste mali záujem o inštaláciu alebo zapožičanie časovo neobmedzenej verzie, kontaktujte prosím
pracovníkov SVC.
Aplikácia MUSE sa spúšťa v internetovom prehliadači. Prostredie MUSE zvoľte na úvodnej obrazovke
kliknutím na ikonu MUSE.

Obr. 1: Úvodná obrazovka softvérového prostredia MUSE, znázornená voľba aplikácie MUSE pre tvorbu a ovládanie
pacientskych scenárov.

V aplikácii MUSE môžeme spravovať existujúce alebo vytvárať nové pacientske scenáre (SCE –
Simulated Clinical Experience). V ľavej časti obrazovky je uvedený zoznam dostupných scenárov, po
kliknutí na Review si môžeme zvolený scenár prezerať, prípadne modifikovať. Nový pacientsky scenár
vytvoríme kliknutím na New SCE. Štandardne je možné vytvoriť scenár modifikáciou fyziologického
modelu muža (Stan D. Ardman) alebo ženy (Norma L. Female). Voľbu potvrdíte kliknutím na Create.
Následne vložíte názov vytváraného scenáru. Názov scenáru ako aj identifikáciu pacienta (meno, vek,
pohlavie, hmotnosť i východiskový model) môžete potom upravovať voľbou Edit v karte Profile.
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Obr. 2: Vytvorenie nového pacientskeho scenára (SCE).

Vlastná tvorba klinického scenára (SCE) pozostáva z:
-

vyplnenia oddielu Content management (štrukturovaný text obsahujúci popis prípadu,
anamnézu, definíciu výučbových cieľov, popis potrebného vybavenia, poznámky a pod.)
nastavenia prostredia MUSE a Touch Pro (pacientsky monitor)
vytvorenia konkrétneho scenára zadefinovaním jednotlivých stavov pacienta a prípadne
prechodov medzi nimi

Content management
Jednotlivé časti štrukturovaného textového popisu prípadu vyplníme / upravíme kliknutím na odkaz
Edit v pravej časti príslušnej karty. Odporúča sa vyplniť minimálne karty Overview, Background
a Preparation, časti Synopsis (Synopsa), Patient history (Anamnéza), Handoff Report (Úvodná správa,
môže obsahovať aj výsledky základného vyšetrenia), Learning objectives (Výučbové ciele),
Preparation questions (požiadavky na predchádzajúcu prípravu študenta), Equipment and supplies
(potrebné vybavenie – pre prípad využitia scenára s pacientskym simulátorom).
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Obr. 3: Príklad vyplnenia karty Overview v oddiele Content Management pri tvorbe pacientskeho scenára.

Nastavenie prostredia MUSE a Touch Pro
Táto sekcia umožňuje modifikáciu užívateľského rozhrania aplikácie. Condition Setup – možnosti
rýchlej voľby zmeny stavu pacienta, zobrazované v pravej časti užívateľského rozhrania aplikácie
MUSE), TouchPro Setup – voľba a rozmiestnenie údajov o vitálnych funkciách, ktoré budú zobrazené
na pacientskom monitore TouchPro, Patient Status Display – voľba a rozmiestnenie údajov
o vitálnych funkciách, ktoré budú zobrazované v ľavej časti užívateľského rozhrania aplikácie MUSE.
Pre-Loaded Scenarios
Vlastná tvorba pacientskeho prípadu – tu sú zobrazované použité scenáre. Nový scenár vytvoríme
kliknutím na tlačidlo Add Scenario. Z ponúknutých možností potom vyberieme scenár, ktorý chceme
modifikovať alebo klinkutím na New vytvoríme nový scenár.
Vo vývojovom okne potom vytvárame a definujeme jednotlivé stavy pacienta. Jednoduchý scenár
môže obsahovať napríklad 4 stavy: 1) úvodný nález 2) zhoršenie 3) stabilizácia po intervencii alebo
medikácii 4) fatálne zhoršenie pri neposkytnutí pomoci.
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Nový stav vytvoríme tlačidlom New state, resp. voľbou New state z menu Scenario. Okno daného
stavu rozbalíme dvojkliknutím resp. ikonkou v jeho pravom hornom rohu. Stav zadefinujeme
pomocou menu All Condition na pravej strane obrazovky. Príklad: z menu All Conditions, podmenu
Cardiovascular zvolíme možnosť BP: Hypotension. Túto spôsobom “drag & drop“ (potiahnutím)
umestnime do okna vytváraného stavu. Následne v okne stavu túto voľbu ďalej špecifikujeme
výberom z ponúknutých možností.

Obr. 4: Príklad vytvorenia pacientskeho scenára, pozostávajúceho zo 4 navzájom nadväzujúcich stavov
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Obr. 5: Príklad definovania stavu pacienta – z ponuky na pravej strane sme vybrali možnosť BP: Hypotension, myšou ju
presunuli do rozbaleného okna stavu Progresia a z ponúknutých možností zvolili Mild.

Stav pacienta môžeme ďalej špecifikovať voľbou Parameters v okne stavu. Po následnom zobrazení
grafického rozhrania voľby jednotlivých parametrov klikneme na obrázku figuríny na požadovaný
systém (kardiovaskulárny – srdce, respiračný – pľúca, nervový – mozog, krvácania – kvapka krvi)
a voľbou ponúknutých parametrov daný stav špecifikujeme. Nastavenia potvrdíme voľbou Complete.

22

Obr. 6: Nastavenie vitálnych funkcií a voľba ďalších parametrov v okne Parameters.

Prechody medzi jednotlivými stavmi môžu prebiehať automaticky alebo manuálne. Automatický
prechod zo stavu A do stavu B vytvoríme kliknutím na „Transitions“ Create. Z ponúknutých možností
zvolíme, či chceme aby k prechodu došlo po konkrétnej intervencii, medikácii, uplynutí časového
intervalu, pri konkrétnych hodnotách parametrov vitálnych funkcií a pod. Po potvrdení voľby
vyberieme stav B kliknutím na Goto a výberom z dostupných stavov.
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Obr. 7: Nastavenie automatických prechodov medzi jednotlivými stavmi.

Jednotlivé stavy môžeme ľubovoľne prementovať, meniť ich poradie a vzájomné vzťahy. Vytvorený
scenár uložíme voľbou Save z menu Scenario. Scenár môžeme spustiť tlačidlom Run v pravom
hornom rohu, resp. v ľavom dolnom rohu u dávnejšie vytvoreného scenára.
Po spustení scenára sa otvorí vlastné ovládacie užívateľské rozhranie systému MUSE. Tu môžeme
priebeh scenára sledovať a v prípade potreby ho ďalej modifikovať (vyššie popísanou voľbou
Conditions alebo Parameters). Taktiež môžeme manuálne prepínať medzi navzájom nasledujúcimi,
vopred vytvorenými stavmi – aktuálny stav je zobrazený v ľavej časti pod monitorom vitálnych funkcií
spolu s názvom scenára. Po kliknutí naň je možné zvoliť ľubovoľný z dostupných preddefinovaných
stavov.
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Obr. 8: Užívateľské rozhranie po spustení naprogramovaného scenára. Znázornený je manuály prechod medzi dvoma
preddefinovanými stavmi (z Progresia do Smrť).

Pre zobrazenie vitálnych funkcií pacienta študentom je určená aplikácia TouchPro – pacientsky
monitor. Po opätovnom otvorení programu MUSE v internetovom prehliadači klikneme na ikonu
TouchPro. Otvorí sa pacientsky monitor, ktorý môžeme interaktívne ovládať (voliť zobrazované
signály a číselné hodnoty vitálnych funkcií, ich usporiadanie, farby atď.)
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Obr. 9: Okno aplikácie TouchPro – pacientsky monitor.

Pre exportovanie vytvoreného pacientskeho scenára z aplikácie MUSE za účelom zálohovania,
zverejnenia alebo prenosu kliknite na ikonku ozubených koliesok System Administration v pravom
hornom rohu pri zobrazení dostupných scenárov – v záložke SCEs zvoľte pacientsky scenár a kliknite
Export. Naopak pre vloženie pacientskeho scenára zvoľte Import SCE v dolnej časti obrazovky.

Obr. 10: Obrazovka System Administration, znázornené sú voľby pre export resp. import pacientskeho scenára.
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Podrobný návod pre prácu s prostredím MUSE je k dispozícii v užívateľských príručkách k jednotlivým
simulátorom, v SVC je využívaná verzia pre simulátor METI Man Prehospital (práca s prostredím
MUSE popísaná na stranách 41 - 135).
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Virtuálni pacienti v prostredí OpenLabyrinth
OpenLabyrinth (OL) je open source systém, ktorý umožňuje používateľom vytvárať interaktívne
edukačné aktivity, akými sú aj virtuálni pacienti. Nakoľko sa jedná o webovú aplikáciu, vytváranie,
ako aj prehrávanie už vytvorených virtuálnych pacientov (VP) sa realizuje pomocou webového
prehliadača.
Platforma OL je navrhnutá na jednoduché a intuitívne používanie, či už sa jedná o tvorbu, alebo
prehrávanie VP.
Základná štruktúra virtuálneho pacienta v OL sa skladá z uzlov a prepojovacích linkov.
Uzol v OL
Uzol labyrintu je jednotka, ktorá je prezentovaná užívateľovi prostredníctvom webstránky. Jeden uzol
zodpovedá jednej webovej stránke. Každý uzol je označený unikátnym identifikačným ID číslom,
ktoré uľahčuje spätné vyhľadávanie a úpravu uzla v editore. Uzol by mal obsahovať názov a hlavný
textový obsah, prípadne obrázok, video alebo zvukovú stopu. V štruktúre je dôležité nastaviť jeden
uzol ako základný (Root node). Takto nastavený uzol je začiatočným uzlom pri prehrávaní VP vo
webovom prehliadači. Ostatné uzly sú automaticky považované za dcérske uzly a poradie ich
prehrávania závisí od nastavení prepojení a ďalších parametrov.
Link v OL
Link je navigačný element, teda prepojenie medzi jednotlivými uzlami OL. Linky sú primárne
jednosmerné prepojenia uzlov (napr. z uzlu 1 do uzlu 2), preto si spätné prepojenie uzlov vyžaduje
ďalší - spätný link ( z uzlu 2 do uzlu 1).

Platforma OL
Úvodná domovská stránka OL, je zložená z 3 hlavných častí (obr. č.1).
1. Základné menu s možnosťami nastavovania sa nachádza hneď v prvom riadku za logom
a názvom OL. Nájdete tu napríklad prepojenie na domovskú stránku Home, pod označením
Labyrinths nájdete možnosti tvorby, importu a exportu labyrintov. Pod záložkou Tools sa
nachádza možnosť načítania vlastného videozáznamu. Menu obsahuje aj ďalšie užitočné
záložky. Na konci menu je tlačidlo s prihlasovacím menom užívateľa, pomocou ktorého sa
z platformy OL odhlasujete, no zároveň si môžete editovať svoj profil.
2. Druhá časť stručne opisuje, čo je to OL a ponúka vždy nové užitočné rady a tipy týkajúce sa
OL. Na ľavej strane tejto časti sa nachádza vyhľadávač vytvorených scenárov.
3. Tretiu časť tvorí zoznam naposledy vytvorených autorských VP a zoznam naposledy
prehraných VP.
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Obr.č.1: Domovská stránka OL

Tvorba vlastného labyrintu v OL
Pred samotnou tvorbou VP v prostredí webovej platformy OL, je vhodné mať dopredu pripravený
prípad VP a jeho štruktúru (viď. kapitola Ako postupovať pri tvorbe VP). Vytváranie VP v editore OL je
intuitívne a ponúka široké možnosti nastavení.
Základná štruktúra VP
Základnú štruktúru VP vytvoríte pomocou 6 základných krokov. S tvorbou štruktúry vlastného
labyrintu začnete, ak kliknete v základnom menu v záložke Labyrinths na Create Step-by-Step (obr.
č.2).

Obr. č. 2: Začiatok tvorby VP

Následne sa otvorí nová stránka prvého kroku (obr. č.3), kde zadávate základné informácie o prípade
VP - názov, stručný popis, kľúčové slová. V tejto fáze je možné nastaviť napríklad časové obmedzenie
prípadu VP, alebo akým spôsobom bude VP sprístupnení študentom. Ak budete chcieť neskôr zmeniť
informácie a nastavenia z tohto kroku, môžete sa k nim vrátiť aj v ďalších fázach tvorby.
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Obr. č. 3: Krok 1- základné informácie

Po vyplnení a nastavení údajov z kroku 1, pokračujte na krok 2.
V druhom kroku (obr. č.4) zvoľte štruktúru virtuálneho pacienta. Najčastejšie využívanou štruktúrou
je rozvetvená štruktúra (Branched). Túto štruktúru môžete neskôr formovať a členiť podľa svojich
potrieb a požiadaviek.

Obr. č. 4: Krok 2- výber štruktúry

Pokračujte na krok 3.
V kroku 3 (obr. č.5) je potrebné zadať Názov a obsah prvého a posledného uzla prípadu VP. V tejto
fáze je postačujúce, ak zadáte len textový obsah. Vzhľad a obsah týchto uzlov môžete počas
editovania kedykoľvek zmeniť.

30

Obr. č. 5: Krok 3- Názov a obsah hraničných uzlov

Pokračujte na krok 4.
Krok 4 (obr. č.6) je kreatívnym krokom. Nachádzate sa tu vo vizuálnom editore. V tomto kroku
pridajte do štruktúry len hlavné body vášho príbehu VP. Jeden uzol by mal zodpovedať jednej
myšlienke. Ďalšie uzly, prepojenia a pravidlá je lepšie editovať až po vytvorení základnej štruktúry VP.

Obr. č. 6: Krok 4 - Pridanie základných uzlov

Pokračujte na krok 5.
V kroku 5 (obr. č.7) môžete pridať ďalšie elementy, akými sú napríklad obrázky, otázky, počítadlo
skóre, alebo môžete vytvoriť avatara virtuálneho pacienta. Všetky tieto elementy je možné pridávať
aj po vytvorení základnej štruktúry VP, počas editovania VP.

Obr. č. 7: Krok 5 - Pridanie ďalších elementov
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Pokračujte na krok 6.
Šiesty krok je posledným krokom vytvorenia základnej štruktúry vlastného VP. V tomto kroku si
môžete zvoliť alebo vytvoriť vzhľad pozadia základnej obrazovky webstránky VP, ktorá sa objaví pri
prehrávaní VP.

Obr. č. 8: Krok 6 - Nastavenie vzhľadu stránky

Voľbou vzhľadu môžete túto fázu Uložiť a ukončiť.
Editovanie
Po uložení a ukončení sa dostanete opäť na domovskú stránku OL. Svojho VP teraz už nájdete
v zozname posledných vytvorených pacientov. Zelené tlačidlo Play (vedľa názvu vášho VP), umožní
prehrať doteraz vytvorené uzly na novej stránke. Ak kliknete na názov VP, dostanete sa na stránku
Všeobecného editovacieho prostredia (obr. č.9), kde môžete vidieť a editovať detaily VP.

Obr. č. 9: Všeobecné editovacie prostredie

Editovacie prostredie OL ponúka široké spektrum možností a funkcií, ktoré môžete použiť pri
vytváraní VP. OL ponúka možnosť vkladania avatarov, časového počítadla, otázok, spätnej väzby,
nastavenie počítania bodov, nastavenie vzhľadu stránky a mnohé iné funkcie. V ľavej časti obrazovky
nájdete kompletné menu možností editácie.
Vizuálny editor
Ak chcete do základnej štruktúry Vášho VP dopĺňať jednotlivé uzly a prepojenia, najjednoduchšou
voľbou je editácia prostredníctvom Vizuálneho editora (obr. č.10).
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Obr. č. 10: Vizuálny editor

V editore sa zobrazia všetky už vytvorené uzly. Na obr. č. 10 je zobrazený prvý a posledný uzol, ktorý
sme si vytvorili vo fáze vytvárania základnej štruktúry VP, krok 6. Ak chcete do štruktúry pridať uzol,
môžete ho pridať dvoma spôsobmi (obr. č.11):



pomocou ikonky
, vo vizuálnom editore na ľavej strane. Takto pridaný uzol je
potrebné prepojiť s ďalšími uzlami pomocou linku.
pomocou uzla, ku ktorému chcete nový uzol pridať viď. obr. č. 12.

Obr. č. 11: Spôsoby pridania nového uzla

Pridanie nového uzla pomocou predchádzajúceho uzla (obr. č. 12) vytvorí aj prepojenie medzi nimi,
kedy je automaticky nastavené jednostranné prepojenie smerujúce z pôvodného uzla do nového.
Ak chceme prepojiť samostatné uzly linkom, klikneme na vrchnú ikonku v danom uzle (obr.12).
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Obr. č. 12: Pridanie nového uzla a linku

Zobrazí sa terčík prepojený s uzlom. Myšou potiahnite terčík k uzlu, s ktorým chcete pôvodný uzol
prepojiť (obr. č. 13).

Obr. č. 13: Vytvorenie prepojenia uzlov

Vytvorí sa nové prepojenie, kliknutím na šípku v strede prepojenia sa otvorí nové okno, kde môžete
editovať názov a smerovanie linku (obr. č. 14).

Obr. č. 14: Editovanie prepojenia

Obsah uzla editujete, ak kliknete na príslušný uzol. Otvorí sa nové editovacie okno uzla (obr. č. 15),
kde pridávate názov uzla, jeho obsah a iné nastavenia. V spodnej časti si môžete zvoliť aj typ
prepojenia tohto uzla. Prepojenie sa môže zobraziť napríklad ako tlačidlo, text atď.
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Obr. č. 15: Editovanie uzla pomocou Vizuálneho editora

Takto vytvorenú a editovanú štruktúru je potrebné priebežne ukladať pomocou ikonky
ste nestratili zadané dáta.

, aby

Ľavé menu vizuálneho editora ponúka možnosť posúvať celu štruktúru VP na obrazovke pomocou
ikonky
, a tak sa dostať k všetkým uzlom mapy. Mapu je možné zväčšovať, zmenšovať, vrátiť sa
pri tvorbe o krok späť.

Editácia uzlov a linkov bez použitia Vizuálneho editora
Editovať uzly a linky môžete bez použitia vizuálneho zobrazenia celej mapy/štruktúry VP. Vo
Všeobecnom editovacom prostredí (obr. č. 9) v menu na ľavej strane obrazovky, kliknite na Nodes
v prípade editácie uzlov (obr. č. 16) a na Links v prípade editácie linkov.
Editácia uzlov
Editovanie uzlov takýmto spôsobom, ponúka možnosť prehrať každý uzol, upraviť ho a vymazať. Pre
ľahšiu orientáciu sa v tabuľke uzlov vždy na začiatku nachádza aj ID číslo uzlov (obr. č. 16). Toto číslo
je zobrazené aj pri prehrávaní VP na pravej strane obrazovky. Ak pri skúšobnom prehrávaní
novovytvoreného VP zistíte chybu, alebo budete chcieť obsah jedného z uzlov editovať, identifikujte
ho podľa ID čísla.
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Obr. č. 16: Editácia uzlov bez použitia Vizuálneho prostredia

Podľa názvu, alebo ID čísla nájdite uzol, ktorý chcete upraviť, zvoľte funkciu Edit. Dostanete sa na
stránku editácie konkrétneho uzla, kde sa zobrazia už vyplnené a nastavené informácie. Uzol upravte
a nastavte podľa svojich požiadaviek.
Štruktúra VP musí mať vždy jeden uzol označený ako základný, inak nebude možné jednotlivé uzly
prehrávať. Uzol môžete označiť ako základný práve pri tejto editácií (viď obr. č. 17).

Obr. č. 17: Editácia konkrétneho uzla

Do uzlov okrem textu môžete vkladať aj avatara, obrázky, videá, zvukové stopy. Pri vkladaní takéhoto
obsahu uzlov dbajte na to, aby všetky médiá boli originálne a mali ste súhlas autora!
Vytváranie avatara VP nájdete vo Všeobecnom editovacom prostredí. V menu na ľavej strane zvoľte
pridanie nového avatara, nastavte jeho vzhľadové parametre (obr. č. 18). Po uložení sa objaví zoznam
vytvorených avatarov.
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Obr. č. 18: Vytváranie avatara

Hotového avatara vložíte do uzla zadaním jeho označenia (napríklad [[AV:518]] ) priamo do textu
uzla. Označenie avatara nájdete v zozname avatarov hneď na ľavej strane obrázka (obr. č. 19) .

Obr. č. 19: Označenie avatara

Editácia linkov
Editácia linkov bez použitia Vizuálneho prostredia zobrazí tabuľku, v ktorej sa nachádza zoznam
všetkých pôvodných uzlov a zoznam názvov uzlov s ktorými sú prepojené linkami (obr. č. 20).

Obr. č. 20: Editácia linkov bez použitia Vizuálneho prostredia
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Vyvolaním funkcie Manage links pri konkrétnom uzle sa dostane k menu editácie linkov (obr. č. 21)
tohto uzla. Vo vrchnej časti vidíte zoznam všetkých uzlov s ktorými je daný uzol prepojený. Každé
prepojenie môžete vymazať, alebo upraviť.
Vytvoriť môžete aj úplne nové prepojenie. Nové prepojenie vytvoríte nastavením ponúkaných
parametrov ( napríklad vzhľad prepojenia), ktoré sa nachádzajú pod zoznamom prepojených uzlov.

Obr. č. 21: Menu editácie linkov

V poslednej časti nastavovania linkov - Add new link (obr. č. 22) nastavujete cieľový uzol, s ktorým
bude pôvodný uzol prepojený (aj tu sú uzly označené svojím ID). V tejto časti si zvoľte názov
prepojenia/linku. Ak do názvu prepojenia linku nezadáte nič, bude mu automaticky priradený názov
uzla, s ktorým sa originálny uzol prepája.

Obr. č. 22: Pridanie nového linku

Prehrávanie VP vytvorených v OL
Autor si môže prehrať vlastného VP pacienta z prostredia domovskej stránky OL. VP si nájdite
v zozname naposledy vytvorených autorských VP a zoznam naposledy prehraných VP. Pri každom
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názve VP sa nachádza aj možnosť prehrať VP tlačidlom PLAY. Príklad vzhľadu stránky prehrávania VP
nájdete na obrázku č. 23.

Obr. č. 23 Pridanie nového linku
Ak autor nastavil prístup k VP ako otvorený, VP si môže prehrať ktokoľvek prostredníctvom
webového prehliadača, bez potreby prihlásenia.
Podrobný návod pre prácu s OL, vrátane ďalších postupov pre nastavovanie funkcií OL, rád a
príkladov nájdete na domovskej stránke OpenLabyrinth.
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