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Simulační centrum 
Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně (SICE) 
poskytuje od roku 
2012 kurzy v oblasti 
komunikace a nácvik 
zvládání krizových 
situací v terénu.

Kurzy jsou určeny především 
lékařům, nelékařskému zdravotnickému 
personálu, studentům a pedagogům středních 
zdravotnických škol, ale i dalším skupinám, pro 
které připravíme kurzy komunikace nebo terénní výcvik na 
míru jejich profesním potřebám.

Prostory simulačního centra

SICE se nachází v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně. Disponuje prostory účelově vybavenými špičkovou 
audiovizuální technikou.

Simulační centrum 
SICE

Koncept „error free medicine“
Simulace používá přístup „učení se z chyb“. 

Ten pohlíží na chyby jako na příležitost 
motivující k dalšímu vzdělávání. Na rozdíl 
od dosavadní praktické výuky tak chyby 

neohrožují pacienta.



Simulační trénink komunikace
SICE se specializuje také na simulace situací prakticky 
využitelných v reálném životě, jako je nácvik záchrany 
lidského života. Na realizaci simulací v terénu se podílejí 
odborníci složek integrovaného záchranného systému (IZS).

Simulace v terénu

Témata kurzů

Komunikace s pacienty a jejich příbuznými
  Sdělování špatných zpráv pacientům, příbuzným 
a komunikace s pozůstalými
  Komunikace s agresivním, žoviálním či depresívním pacientem
  Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím
  Komunikace s dětským pacientem

Edukace pacientů
  Rehabilitace po totálních endoprotézách
  Příprava na endoskopické vyšetření
  Péče o chronické rány
  Výživa s ohledem na diagnostiku

Komunikace u základních úkonů
  Úprava lůžka
  Převzetí věcí
  Podávání stravy
  Přesun pacienta na jiné oddělení, vyšetření

Témata terénních simulačních výcviků:
  Hromadná autonehoda
  Úraz elektrickým proudem
  Tepenné krvácení
  Nehoda motocyklisty
  Záchrana tonoucího na otevřené/uzavřené vodní ploše
  Útok ozbrojené osoby

SICE poskytuje vzdělávací kurzy v oblasti komunikace 
zdravotnického personálu s pacienty a jejich příbuznými. 
Role pacientů a příbuzných zastávají profesionální herci 
z brněnských divadel. Herci při simulacích postupují podle 
předem připravených polostrukturovaných scénářů, které jim 
umožňují i jistou míru improvizace.

Úvod do bloku 
simulační výuky
seznámení s principy 

simulační výuky

instrukce pro 
účastníky

Debrífing
rozbor simulované 

situace

zpětná vazba od 
psychologa, případně 

dalších účastníků 
kurzu

Simulace
5–8 minut simulované situace

účastník kurzu komunikuje se 
standardizovaným 
pacientem-hercem

herec dostává teleportem 
instrukce od psychologa

Ukončení bloku 
simulační výuky
zhodnocení průběhu 

výuky

závěrečné shrnutí

vydali jsme 
2 metodiky 

simulační výuky 
komunikačních 

dovedností

proběhly 4 týdenní 
výcviky zaměřené na 
simulaci v terénu pro 

studenty SZŠ

naše portfolio nabízí 
25 různých typů 

kurzů zaměřených 
na komunikaci 

a edukaci

zrealizovali jsme 
přes 200 kurzů 
simulační výuky 

komunikace

přes 330 studentů 
absolvovalo 

terénní simulační 
výcvik

Jak trénink probíhá:

Prvky terénního výcviku:

přes 500 účastníků 
již absolvovalo naše 
kurzy komunikace

uskutečnili jsme 
3 výcviky zaměřené 
na simulaci v terénu 
pro pedagogy SZŠ

Scénář krizové situace

Maskovaní 
figuranti

Reálné 
prostředí

Debriefing (rozbor 
a vyhodnocení zvládnutí 

situace)

Videodokumentace 
celého zásahu

Skutečná technika 
a posádky IZS

Týmová 
spolupráce

Vy


