ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду з симуляційної медицини з міжнародною участю
«TernopilSimOlymp–2018» (екстрена і невідкладна медична допомога)
серед студентів вищих закладів освіти МОЗ України
(4-7 жовтня 2018 р.)
1. Проведення Всеукраїнської олімпіади з симуляційної медицини з міжнародною
участю «TernopilSimOlymp–2018» (надалі Олімпіади) погоджено з ДУ «Центральний
методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» (вихідний лист на ім’я
ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України» від 05.07.2018 р. № 23-01-9/178).
2. Мета Олімпіади:
– визначення індивідуального рівня знань та вмінь, навичок роботи в команді серед
студентів вищих медичних навчальних закладів з актуальних питань домедичної,
екстреної та невідкладної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому
госпітальному етапах із застосуванням засобів симуляційного навчання в медицині та
стандартизованих пацієнтів;
– популяризація сучасних засобів для симуляційного навчання;
– обмін досвідом із впровадження передових технологій симуляційної медицини.
3. Офіційні мови Олімпіади – українська, англійська.
4. Будь–яка комунікація, що здійснюється між членами команди та суддею, що
стосуються виконання конкурсного завдання повинна здійснюватися на одній з офіційних
мов Олімпіади, відповідно до пункту 3 даного положення.
5. В Олімпіаді беруть участь студенти вищих медичних навчальних закладів II-IV
рівнів акредитації (підтверджується наявністю студентських квитків під час реєстрації) у
складі команди з трьох осіб (серед яких один – лідер), а також однієї супровідної особи.
Наявність у студентів студентських квитків обовʼязкова.
6. Поселення, харчування та змагання учасників Олімпіади відбуваються на базі
Навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за адресою: смт. Дружба,
Теребовлянський район (близько 30 км від Тернополя).
Оргкомітет забезпечує перевезення учасників, які прибувають в Тернопіль
залізницею чи автобусом до місця поселення та місць проведення конкурсів.
7. Усі конкурсні завдання Олімпіади ґрунтуються на основі навчальних програм з
«Домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях» та «Екстреної і невідкладної медичної
допомоги», невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі у відділенні
невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні, регламентованої Наказом МОЗ
України від 01.06.2009 № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги»,
а також адаптованої клінічної настанови «Тактична екстрена медична допомога»,
затвердженої Наказом МОЗ України від 21.06.2016 № 612. 2
8. Усі команди до 20 вересня 2018 року подають підтвердження участі в Олімпіаді
(кількість учасників обмежена), після чого будуть забезпечені відповідними навчальними
матеріалами на електронному носії із переліком практичних навичок. Протягом першого
дня Олімпіади для учасників будуть проведені майстеркласи з наголосом на ті питання,

які недостатньо висвітлені в навчальних планах вищих медичних навчальних закладів. В
ході майстер-класів учасники Олімпіади матимуть змогу познайомитися з роботою
обладнання, яке буде використовуватися під час конкурсів. Усі маніпуляції
відбуватимуться в режимі реального часу, включаючи роботу з автоматичним та ручним
дефібрилятором. Перед змаганнями усі учасники Олімпіади пройдуть інструктаж з
техніки безпеки.
9. Кожна команда повинна бути забезпечена спеціальним медичним одягом,
зручним для роботи як у приміщенні, так і на вулиці у денний та нічний час, налобними
ліхтариками.
10. Олімпіада включає чотири етапи. На першому етапі учасники Олімпіади
виконуватимуть тестові завдання з актуальних питань домедичної, екстреної та екстреної
медичної допомоги, а також перевірка на фізичну витривалість команди. На другому етапі
(2 конкурсних завдання) вони надаватимуть домедичну допомогу симульованим
постраждалим з використанням підручних засобів або аптечки домедичної допомоги. На
третьому етапі команди (3 конкурсних завдання) будуть діяти у складі виїзної бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги й надаватимуть екстрену медичну допомогу
симульованому постраждалому з використанням обладнання, передбаченого для карети
класу «B». Трьом командами, які матимуть найвищий рейтинг на попередніх етапах, у
фіналі Олімпіади буде запропоновано четвертий етап робота у симульованому відділенні
невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні для визначення абсолютного
чемпіона олімпіади. Вітчизняні команди із навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та
ІІІ- IV рівнів акредитації, а також та закордонні команди оцінюють за окремим рейтингом.
11. Стартові номери визначаються жеребкуванням на початку змагань.
12. Кожна команда отримує таблицю стартів. На старт команда повинна з’являтись
за 5 хвилин до визначеного часу. Відсутність команди на старті у визначений час
загрожує дискваліфікацією.
13. На старті кожна команда отримує локацію завдання.
14. На виконання кожного завдання час чітко окреслений – 10 хвилин. За 2
хвилини до його завершення команду про це інформують. Коли час на виконання
завдання сплинув команда за знаком судді залишає місце події незалежно від
запланованих подальших рятувальних дій.
15. Відлік часу починається за командою судді «час-старт» після прибуття на місце
події та інструктажу щодо специфіки виконання конкурсного завдання.
Виконання завдання відбувається в режимі реального часу. В окремих, технічно
обмежених, випадках судді надаватимуть інформацію щодо показників життєдіяльності
пацієнта тільки після чіткого виконання маніпуляції учасниками команди.
16. Усі інвазивні маніпуляції виконуються на манекенах, або біооб’єктах, які
знаходяться на місці завдання. Якщо частиною завдання є приготування постраждалого до
транспортування, це треба зробити так, як у реальній ситуації.
17. Команди зобов’язуються виконувати розпорядження суддів.
18. Кожне завдання оцінюється за відповідною картою оцінювання.

19. Кінцевий результат (місце у турнірній таблиці) визначається після сумування
балів всіх команд та віднімання штрафних балів.
20. Проміжний бал за проходження конкурсного етапу команда можна отримати у
стартового судді за 1 год після закінчення етапу.
21. Об’єктивне підтвердження передачі інформації щодо суті конкурсного завдання
членами команди, керівником делегації чи спостерігачами карається дискваліфікацією
команди і вилученням її з турнірної таблиці.
22. Апеляцію щодо рішення суддів можна подавати протягом години після
отримання командою проміжного балу за проходження конкурсного етапу (згідно з п. 20)
і після внесення спонсорського внеску в сумі 500 грн.
23. Додаткова інформація для команд, яка стосуватиметься змагань, буде
подаватися у письмовій формі в ході змагань.
24. У суперечливих та сумнівних ситуаціях рішення буде приймати комітет
апеляційних суддів.
25. Дискваліфіковані
підтвердження відрядження.
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26. Оплата проживання і харчування відбувається за кошти учасників після
прибуття на олімпіаду:
– триразове харчування (сніданок, обід, вечеря) – 150 грн;
– дружня вечеря – 300 грн;
– готель (місце у двомісному номері для супровідної особи команди) – 288
грн/доба;
– санаторій (місце у чотиримісному номері для команди) – 165 грн/доба.
27. Оргкомітет не забезпечує проживання осіб, які не вказані в пункті 5.
28. Для участі в Олімпіаді команда сплачує організаційний внесок.
З повагою Організаційний комітет

