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Комплект реального життя у твоїх руках 
 

Різноманітність 
віртуальних пацієнтів 

Набір  
рівнів складності 

Напруження  
як у реальному житті 

Немовлята, діти, підлітки, вагітні 
жінки, дорослі люди та люди 

похилого віку 

Обирайте клінічні сценарії від 
Початкового рівня до 

Ускладненого, відповідно до 
ваших клінічних знань 

Кожен вибір впливає на реакцію 
вашого пацієнта! Якщо ви не 

будете діяти достатньо швидко, 
стан пацієнта почне 

погіршуватись 
   

Охоплюються спеціальності 

   
Алергія/Імунологія, Кардіологія, Ендокринологія, Гастроентерологія, Інфекційні захворювання, 
Внутрішня медицина, Нефрологія, Неврологія, Онкологія, Акушерство/Гінекологія, Ортопедія, 

Педіатрія, Пульмонологія, Токсикологія, Травматологія, Урологія, Захворювання судин 
 

 
 

У Ваших клінічних сценаріях Ви несете відповідальність 

   

Почніть з брифінгу 

 
На початку кожного 
інтерактивного сценарію Ви 
побачите короткий опис 
клінічної історії пацієнта. 
 

 

Дефіцит часу! Час для кожного 
сценарію може налаштовуватись 
відповідно до цілей навчання. 

 

 

 

 
Динамічні діалоги 

 
Беручи історію пацієнта, Ви 
можете поставити десятки 
запитань на різну тематику.  

Не забудьте: Віртуальні 
пацієнти можуть бути обізнані 
або розгублені, збуджені чи 
непритомні, або навіть 
скаржитися!. 
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Фізикальне обстеження 

   
Проводьте фізикальне обстеження згідно алгоритму ABCDE 

Огляд дихальних шляхів, Дихання, Кровообіг, Недієздатність та Зовнішній вигляд. 
   

  
  
  

  
 

 

 

Моніторинг  

 
Монітор життєво важливих 
параметрів пацієнта у 
реальному часі  
 

 

Усе взаємопов’язано: якщо 
пацієнтові стане гірше, усі 
пов’язані з цим параметри 
будуть змінені. 

 

 

 

Розробляйте свій власний план по діагностуванню і лікуванню. 
Як і у реальному світі, не існує заздалегідь визначеного шляху, який 

обмежує або змушує ваші дії. 
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Запити обстежень 

   
Замовляйте подальші обстеження, щоб допомогти встановити діагноз та план лікування: 

лабораторні тести, електрофізіологія, засоби візуалізації та прийняття рішень. 
 

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 
Введення ліків 
 
Повний набір лікарських засобів 
та рідин, які можна вибрати за 
категорією, режимом введення 
та дозами. 

Будь-який введений лікарський 
засіб матиме вплив на пацієнта в 
реальному часі та змінюватиме 
його стан. 
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Втручання 

   
Можна застосувати безліч варіантів втручання, починаючи від катетерів або дефібриляції до компресій 

грудної клітки, кисню або переливання. 
 

Ви можете змінити положення пацієнта, щоб зменшити задишку! 

   
   

  
  
 

 

 

Виклик спеціаліста 

   
Зателефонувавши до фахівця чи іншого медичного персоналу, ви можете звернутися за порадою, 

виконати конкретне втручання або отримати дозвіл на проведення процедури. 
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Зворотній зв’язок: 
шлях до успіху 

 
Головне, щоб завжди вдосконалюватись - це 
зрозуміти, що ви зробили правильно, і як можна 
навчитися на помилках. 

 

∙ Перевірте власні показники ефективності 
відповідно до чітко встановлених вказівок. 

∙ Звіт про хронологічну шкалу містить детальну 
послідовність дій, вжитих під час симуляції. Ви 
можете ознайомитись зі стратегією лікування та 
миттєвими наслідками для життєдіяльності 
пацієнта та стану здоров’я. 

   

 

 

  
 

 

 

Інструменти для викладачів 
 

  
 

   

BI Студія BI Редактор Сценаріїв BI Доповнена Реальність 
   

Відстежуйте ефективність своїх 
учнів та оцінюйте 

прогресивність навчання 

Побудуйте власні сценарії 
відповідно до своїх навчальних 

потреб та цілей навчання 

Відтворюйте реальні сценарії, 
що поєднують реальність з 
віртуальними пацієнтами 

   
 

  


