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nościami praktycznymi – nabywanymi w trakcie kursów chirurgii 
w uczelniach medycznych – są częstym przedmiotem dyskusji, a 
tzw. „upraktycznienie zajęć” jest uważane za istotne i pożądane 
w szkoleniu przyszłych lekarzy [1, 2, 3]. Jednocześnie pojęcie to, 
choć modne i często wymieniane przez organizatorów nauczania 
na różnych szczeblach, bywa rozumiane różnie i niekoniecznie 
właściwie, szczególnie przez nie-chirurgów. 

Od roku akademickiego 2016/2017 nauka chirurgii w Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym odbywa się w trakcie ostatnich 3 lat 

Wstęp

Nauczanie medycyny klinicznej jest specyficznym zadaniem, na 
które składa się przekazywanie studentom aktualnej wiedzy me-
dycznej i elementów praktyki lekarskiej, tzn. zasad diagnozowa-
nia, podejmowania decyzji i leczenia chorych. Nauczanie chirurgii 
tradycyjnie obejmuje dodatkowo nabywanie wiedzy praktycznej, 
manualnej, np. naukę szycia ran, zdejmowania szwów, unierucha-
miania kończyn, cewnikowania pęcherza moczowego i asystowa-
nia przy operacji. Proporcje między wiedzą teoretyczną a umiejęt-
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streszczenie:    Celem pracy była ocena jakości kształcenia w dziedzinie chirurgii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2015–2017. 

  Materiał i metody: Ankietę przeprowadzono w grupie 100 polskich studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, przed końcowym 
egzaminem testowym z chirurgii. Tematyka pytań dotyczyła opinii na określone zagadnienia w kontekście ich potencjalnej 
przydatności dla przyszłej praktyki lekarskiej, uzyskanych umiejętności manualnych, wiedzy zdobywanej na poszczególnych 
latach studiów oraz tzw. upraktycznienia kształcenia chirurgii. 

  Wyniki: Za najbardziej przydatną dla przyszłej pracy studenci ocenili wiedzę z chirurgii ogólnej i onkologicznej. Za najbar-
dziej wartościowy element prowadzenia zajęć – naukę umiejętności manualnych, z których najczęściej wykonywali szycie na 
modelu świńskiej nogi. Ten aspekt był także uważany jako najbliższy pojęciu „upraktycznienia” nauczania chirurgii. Najwięcej 
wiedzy chirurgicznej studenci przyswoili sobie na ostatnim roku studiów, a większość z nich uważała, że czas przeznaczony na 
nauczanie chirurgii jest adekwatny do zakresu przekazywanej wiedzy, ale jego wykorzystanie nie jest optymalne. Przeprowa-
dzono krytyczną analizę uzyskanych wyników w odniesieniu do wcześniejszych badań i piśmiennictwa. 

  Wnioski: Uzyskane wyniki pokazują, jakie są oczekiwania studentów w zakresie nauczania chirurgii w trakcie studiów me-
dycznych, a także jaki jest stopień ich realizacji. Wiedza ta może przyczynić się do modyfikacji programu i metod nauczania 
chirurgii na studiach medycznych. 
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abstract:   The objective of this study was assessment of quality of the surgical curriculum in the Pomeranian Medical University in years 
2015-2017. 

  Material and methods. A questionnaire-survey has been conducted in a group of 100 Polish students from the Medical Faculty 
just before the final test-exam in the subject surgery. Main topics of the questionnaire items concerned students’ opinion on 
the expected usefulness of acquired surgical knowledge for future medical practice, acquired manual skills, range of knowl-
edge learned in particular academic years and on understanding the term „skill/competency-oriented teaching” surgery. 

  results. Knowledge from general and oncologic surgery was scored by students the highest when deemed as potentially most 
useful for future medical practice. Learning manual skills (mostly putting stiches on a pig trotter) was considered the most 
valuable portion of surgical curriculum. Acquisition of manual skills was also believed as closest to the term „skill/competen-
cy-oriented teaching” surgery. The sixth (last) year of studying was considered the most effective in acquiring surgical knowl-
edge. Most responders considered time assigned for teaching surgery in the university curriculum adequate, but not optimal-
ly employed. A critical discussion of the results was done in light of the results of earlier studies and the literature. 

  conclusions. Outcomes of this study showed the students’ expectations in teaching surgery in the medical university curric-
ulum and the grade of its performance. Awareness in this regard may have an effect on modification of the curriculum and 
methods of undergraduate surgery teaching.
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Materiał i Metody

Ankietę przeprowadzono w grupie 100 polskich studentów VI roku 
Wydziału Lekarskiego, przed końcowym egzaminem testowym z 
chirurgii. Kwestionariusza nie rozdawano wszystkim ze względu na 
ograniczony czas przeznaczony na egzamin. Ponadto uznano, że 
100-osobowa grupa jest wystarczająco liczna (reprezentatywna) do 
uzyskania wiarygodnych informacji na interesujący badaczy temat. 
Czas na wypełnienie kwestionariusza wynosił 15 minut, a ankie-
ty były anonimowe. Podstawą tego artykułu były wyniki uzyskane 
poprzez analizę odpowiedzi. Kwestionariusz oceny kształcenia w 
przedmiocie „chirurgia” został opracowany przez starszego autora 
pracy (AŻ). Pytania do ankiety były omawiane, modyfikowane, a 
następnie akceptowane lub odrzucane przez zespół lekarzy kliniki, 
w której pracują autorzy. Tematyka pytań włączonych do ankiety 
dotyczyła opinii na określone zagadnienia w kontekście ich poten-
cjalnej przydatności dla przyszłej praktyki lekarskiej, uzyskanych 
umiejętności manualnych, wiedzy zdobywanej na poszczególnych 
latach studiów oraz tzw. upraktycznienia kształcenia chirurgii. 

Nieco poszerzona wersja tego samego kwestionariusza została 
wcześniej użyta do innego badania –jakości nauczania chirurgii 
w czasie studiów medycznych [4]. 

Wyniki 

Pierwsze dwa pytania kwestionariusza dotyczyły oceny korzyści, 
jakie studenci uzyskali w czasie zajęć z poszczególnych dziedzin 
chirurgii i sposobów prowadzenia tych zajęć. Zdecydowanie naj-
więcej, bo aż 82% respondentów, wskazywało na wiedzę pozyskaną 
z zakresu chirurgii ogólnej, jako potencjalnie najbardziej przydatnej 
w przyszłej pracy zawodowej; 45% studentów wskazało chirurgię 
onkologiczną, a 29% – naczyniową. Znacznie mniej responden-
tów wskazywało na wiedzę z urologii (14%), torakochirurgii (10%) 
i chirurgii ręki (6%). 

Najbardziej wartościowym sposobem prowadzenia zajęć z chirur-
gii, tzn. takim, który daje możliwość zdobycia największej wiedzy 
lub umiejętności, okazały się ćwiczenia manualne (np. nauka za-
kładania szwów na świńskiej nodze). Takiej odpowiedzi udzieliło 
69% studentów. Mniej ankietowanych wskazywało na asystowanie 
przy operacji na bloku operacyjnym – 39% studentów, ćwiczenia 
przy łóżku chorego i omawianie badanych przypadków – 36% i za-
jęcia w poradniach specjalistycznych – 32% studentów. Natomiast 
tylko 3% z ankietowanych wskazało zajęcia seminaryjne i symula-
cje komputerowe jako wartościowe metody zdobywania wiedzy.

Kolejne pytania dotyczyły czynności manualnych, jakie studenci 
wykonywali w trakcie zajęć. Najczęściej uczyli się szycia chirur-
gicznego na skórze świńskiej nogi – 74%, badali jamę brzuszną pa-
cjentów na izbie przyjęć lub na oddziale – 70% i zdejmowali szwy z 
prawdziwej rany – 62%. Nieco rzadziej wykonywali badanie przez 
odbytnicę – 39%, zszywali prawdziwą ranę – 36% i cewnikowali 
pęcherz moczowy – 26%. Najmniej studentów – 15% – zakładało 
unieruchomienie gipsowe na kończynę. 

Wykres 1 ilustruje liczbę z wymienionych w pytaniu czterech 
czynności, które studenci wykonali. Blisko połowa z nich (46%) 
wykonała co najmniej 4 z 7 czynności, a więcej niż połowa (54%) 
wykonała 3 lub mniej z wymienionych czynności. 

studiów, w systemie blokowym (wcześniej zajęcia na IV roku 
trwały jeden semestr i miały formę ćwiczeń godzinowych). Na-
uczanie chirurgii obejmuje w tej chwili zajęcia z chirurgii ogól-
nej, poznawanie szczegółowych dziedzin chirurgii i urologii. 
Na IV roku zajęcia są prowadzone w czterech klinikach: trzech 
chirurgicznych i jednej urologicznej. Na V i VI roku ćwiczenia 
odbywają się w sześciu innych klinikach, które mają profil ogól-
nochirurgiczny i specjalistyczny (np. chirurgii ogólnej i trans-
plantologicznej lub onkologicznej itp.). W założeniu na IV i V 
roku nauki powinna być przekazywana wiedza z chirurgii ogól-
nej, a na VI – wiedza ze szczegółowych specjalności chirurgicz-
nych. Ponieważ wszystkie kliniki chirurgiczne, które uczestniczą 
w szkoleniu, mają określony profil, zaburza to nieco proporcje 
między kształceniem „ogólnochirurgicznym” i specjalistycznym, 
na korzyść tego ostatniego. 

Sposób prowadzenia zajęć jest ujednolicony i obejmuje przekazy-
wanie wiedzy teoretycznej w czasie seminariów, które są prowa-
dzone 2 lub 3 dni przed blokami ćwiczeniowymi. W czasie ćwi-
czeń praktyczna nauka chirurgii obejmuje: 

•	 badanie pacjentów na sali chorych i na salach zabiegowych 
(np. przez odbytnicę)

•	 pracę na sali zabiegowej (zmiana opatrunków, wykonywa-
nie prostych zabiegów, np. zdejmowanie szwów, zakłada-
nie gipsu)

•	 uczestnictwo w pracy w poradniach przyklinicznych
•	 zajęcia na bloku operacyjnym (nauka chirurgicznego mycia 

rąk, zachowania się na sali operacyjnej, oglądanie i asysto-
wanie przy operacji, a niekiedy zakładanie szwów na ranę 
operacyjną; także badanie świeżych preparatów wyciętych 
narządów ze zmianami patologicznymi

•	 zajęcia na izbie przyjęć (zwykle w czasie dyżuru) – rozmo-
wa i badanie chorych kierowanych do chirurga, planowanie 
badan biochemicznych i obrazowych

•	 ćwiczenia praktyczne na modelach, np. nauka szycia skóry 
na preparacie świńskiej nogi, nauka technik chirurgii pla-
stycznej, np. plastyki i szycia ścięgien

•	 ćwiczenia symulacyjne na trenażerach (zwykle jako osobne 
zajęcia odbywające się w czasie ponadprogramowym).

 
Zakres wykonywanych przez studentów czynności w trakcie ćwi-
czeń nie jest taki sam w każdej z klinik prowadzących kształcenie i 
w znacznym stopniu jest uzależniony od zaangażowania prowadzą-
cego zajęcia asystenta, a także od nadzorującego przebieg ćwiczeń 
kierownika kliniki. Zasadniczo bardziej pożądane jest prowadzenie 
zajęć w formie praktyczno-czynnej, tzn. badanie pacjentów razem 
z asystentem, proponowanie leczenia i wykonywanie czynności 
manualnych, niż obserwacyjno-biernej, np. oglądanie operacji 
zza pleców chirurga (ang. shadowing experience), filmu nagrane-
go w czasie operacji lub uczestniczenie w „ceremonialnej” wizycie 
z profesorem. Ważne wydaje się poznanie preferencji studentów, 
co do takiego sposobu prowadzenia zajęć, który pozwalałby im na 
zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w 
przyszłej pracy zawodowej. Interesujące jest także, która z dzie-
dzin chirurgii jest przez studentów uważana za potencjalnie naj-
bardziej przydatną w praktyce. 

Celem pracy była próba oceny jakości nauczania chirurgii w latach 
2014–2017, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studen-
tów na zakończenie trzyletniego okresu nauki.
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w poradniach specjalistycznych i ćwiczeń przy łóżku chorego. Są 
to tradycyjne metody kształcenia lekarzy, wymagające zaangażo-
wania i kontaktu z doświadczonym nauczycielem. Umiejętności 
manualne były umieszczone na trzecim miejscu w rankingu przy-
datności, a wiedza uzyskana na bloku operacyjnym na ostatnim 
[4]. Podobne spostrzeżenia można zauważyć w piśmiennictwie [1, 
2]. W pracy Kaura i wsp. najbardziej preferowaną przez studentów 
metodą nauczania praktycznego chirurgii było omawianie bada-
nych przypadków, dochodzenie do właściwej diagnozy i ustalanie 
propozycji terapeutycznych wypracowanych w trakcie dyskusji z 
opiekunem grupy [5]. Bardzo ważne w późniejszej praktyce leka-
rzy okazało się też uwrażliwianie studentów na zagrożenie nowo-
tworami złośliwymi, tzw. „czujność onkologiczna” [3, 4]. Wysoka 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny skuteczności nauczania w trak-
cie kolejnych lat studiów. Zdecydowanie najwięcej respondentów 
(63%) wskazało na VI rok nauki (jako ten, na którym zdobyli naj-
więcej wiedzy i umiejętności praktycznych), znacznie mniej (23%) 
wskazało na V rok, a najmniej (14%) na 4 rok. 

Kolejne pytanie dotyczyło prośby o doprecyzowanie znaczenia 
pojęcia „upraktycznienie” zajęć z chirurgii. 

Najwięcej odpowiedzi (78%) wskazywało na naukę czynności ma-
nualnych (szycie, zdejmowanie szwów, cewnikowanie, zakładanie 
wenflonów) jako najbardziej odpowiadającym terminowi „uprak-
tycznienie”. Dla 34% studentów termin ten kojarzył się z wyko-
nywanie zabiegów chirurgicznych na modelach i trenażerach, 
dla 25% z rozmową i badaniem chorych z wybranymi chorobami 
chirurgicznymi (np. ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, 
przepukliną, nowotworem przewodu pokarmowego), a tylko dla 
13% z poznawaniem technik operacyjnych w trakcie zajęć na blo-
ku operacyjnym (obserwowanie operacji, asysta przy operacji).

Ostatnie pytanie dotyczyło oceny czasu przeznaczonego na zaję-
cia z chirurgii , a także jego wykorzystania. Większość studentów 
(66%) odpowiedziała, że liczba dni na poszczególnych latach prze-
widziana na chirurgię jest adekwatna i wystarczająca do przeka-
zania przewidzianej programem wiedzy, ale wykorzystanie tego 
czasu nie jest optymalne. Jedna trzecia (34%) uważała, że czas po-
święcony na program chirurgii na studiach jest optymalny i do-
brze wykorzystany. 

oMóWienie

Uzyskane w tej ankiecie informacje pozwoliły na poznanie opinii 
studentów, którzy kończą naukę chirurgii w uniwersytecie me-
dycznym, na temat przydatności wiedzy, jaką przyswoili w czasie 
studiów oraz sposobów jej przekazywania. 

Pierwszy wniosek dotyczy przydatności wiedzy z poszczególnych 
dyscyplin chirurgicznych w przyszłej praktyce lekarskiej. Wyniki 
wskazują, że wiedza „ogólnochirurgiczna” i dotycząca chirurgii 
onkologicznej będzie – według studentów – bardziej przydatna 
w praktyce lekarskiej niż wiedza bardziej specjalistyczna. Jest to 
wynik, którego można było się spodziewać, choć dla nauczycieli 
szczegółowych dyscyplin chirurgii może być zastanawiający. Po-
dobne wyniki uzyskaliśmy w naszej wcześniejszej pracy, w której 
– kilka lat po ukończeniu studiów – badaliśmy opinie lekarzy na 
temat przydatności wiedzy z poszczególnych specjalności chirur-
gicznych w ich obecnej praktyce lekarskiej [4]. Niezależnie od spe-
cjalności, jaką w przyszłości wybierze lekarz, podstawowy zasób 
informacji z chirurgii ogólnej i onkologicznej stanowi wartościo-
wy element wykształcenia medycznego. 

Drugi wniosek dotyczy oceny wartości poszczególnych metod pro-
wadzenia zajęć z chirurgii w kontekście zdobywania przydatnej 
wiedzy i umiejętności. Ten problem jest nieco bardziej złożony i 
wyniki ankiety są dość zaskakujące. Jako najbardziej wartościowe 
studenci ocenili ćwiczenia manualne (np. naukę zakładania szwów 
na świńskiej nodze), znacznie mniej respondentów (ale także wie-
lu) uznało za najbardziej przydatne zajęcia na bloku operacyjnym. 
W naszej wcześniejszej pracy, lekarze kilka lat po ukończeniu stu-
diów uznali, że najwięcej przydatnej wiedzy zdobyli w czasie zajęć 

ryc. 1.  Wykres ilustrujący odpowiedzi na pytanie 1 ankiety.

ryc. 2.  Wykres ilustrujący odpowiedzi na pytanie 2 ankiety.

ryc. 3.  Wykres ilustrujący odpowiedzi na pytanie 3 ankiety.
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tab. i.  Ankieta oceniająca nauczanie chirurgii w programie studiów PUM

proszę o zaznaczenie jednej lub Więcej odpoWiedzi na zadane pytania, zakreślając odpoWiedź kółkieM, lub staWiając obok niej znaczek

1. Wiedza z których wymienionych niżej dyscyplin chirurgii będzie według ciebie najbardziej przydatna w przyszłej pracy zawodowej?

	 ❑	chirurgia ogólna
	 ❑	chirurgia naczyniowa
	 ❑	chirurgia onkologiczna
	 ❑	urologia
	 ❑	torakochirurgia
	 ❑	chirurgia ręki

2.  Jaki sposób prowadzenia zajęć z chirurgii uważasz za najbardziej wartościowy, tzn. taki, dzięki któremu nabyłeś najwięcej wiedzy lub umiejętności, które będą 
przydatne w przyszłej pracy?

	 ❑	zajęcia na bloku operacyjnym – asystowanie przy operacji
	 ❑	zajęcia w poradniach specjalistycznych
	 ❑	zajęcia przy łóżkach (rozmowy i badanie chorych) i omawianie badanych przypadków
	 ❑	ćwiczenia manualne (szycie na świńskiej nodze)
	 ❑	zajęcia seminaryjne (filmy, symulacje komputerowe)

3. Jakie czynności manualne wykonałeś w czasie ćwiczeń z chirurgii?

	 ❑	nauka szycia na modelu świńskiego podudzia lub innym
	 ❑	szycie prawdziwej rany
	 ❑	zdejmowanie szwów
	 ❑	cewnikowanie pęcherza moczowego
	 ❑	badanie per rectum
	 ❑	badanie jamy brzusznej
	 ❑	zakładanie unieruchomienia gipsowego 

4.  Ile z czynności wymienionych w punkcie 3 wykonałeś w ciągu 3 lat nauki chirurgii?

	 ❑	wszystkie 
	 ❑	6 z 7
	 ❑	5 z 7
	 ❑	4 z 7
	 ❑	3 z 7
	 ❑	2 z 7
	 ❑	1 z 7
	 ❑	żadnej 

5. Na którym roku z trzech lat nauki zdobyłeś najwięcej wiedzy z dziedziny chirurgii?

	 ❑	na IV roku
	 ❑	na V roku 
	 ❑	na VI roku 

6. Co rozumiesz przez „upraktycznienie” zajęć z chirurgii?

	 ❑	naukę czynności manualnych (szycie, zdejmowanie szwów, cewnikowanie, zakładanie wenflonów)
	 ❑	poznawanie technik operacyjnych (na bloku operacyjnym, obserwowanie operacji, asysta przy operacji)
	 ❑		rozmowa i badanie chorych z wybranymi chorobami chirurgicznymi (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, przepuklina, kamica pęcherzykowa, 

nowotwory przewodu pokarmowego) i przez to nabywanie wiedzy o problemach chirurgicznych i umiejętności praktycznych, z którymi możesz się zetknąć 
w przyszłej pracy zawodowej, niezależnie od specjalności, jaką wybierzesz

	 ❑	wykonywanie zabiegów chirurgicznych (nawet zaawansowanych) na modelach i trenażerach

7. Czy według ciebie czas poświęcony na nauczanie chirurgii na studiach PUM jest adekwatny do zakresu przekazywanych treści?

	 ❑	czas jest adekwatny i dobrze wykorzystany
	 ❑	czas jest adekwatny, ale jego wykorzystanie nie jest optymalne
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na) i zdejmowanie szwów z rany. Dosyć zaskakujące jest, że 1/4 
studentów w ciągu 3 lat studiów nie wykonała żadnej z tych czyn-
ności! Program nauki szycia ran na modelu świńskiej nogi został 
wprowadzony przed kilku laty i wydawało się nam, że studenci 
praktykowali tę umiejętność kilka razy w ciągu trzyletniego pro-
gramu nauki chirurgii. Podobnie jest z badaniem „chirurgicznym” 
jamy brzusznej, które student powinien wykonywać kilkakrotnie 
w ciągu ćwiczeń na jednym roku. Jednak okazało się, że nasze wy-
obrażenia dosyć znacznie mijają się z rzeczywistością. Potwier-
dzeniem tego są odpowiedzi na kolejne pytanie, dotyczące liczby 
wykonanych czynności manualnych z załączonej listy. Tylko 10% 
respondentów „zaliczyło” sześć z siedmiu czynności, a więcej niż 
połowa wykonała tylko trzy lub mniej. Ten wynik świadczy o po-
trzebie zwiększenia zaangażowania prowadzących ćwiczenia asy-
stentów w „upraktycznienie” programu zajęć, a także nadzoru ze 
strony kierowników klinik nad realizacją tego programu.   

Kolejny wniosek dotyczy korzyści z nauczania w trakcie kolejnych 
lat studiów. Zdecydowanie najwięcej respondentów (63%) wska-
zało na 6. rok nauki, jako ten, na którym zdobyli najwięcej wiedzy 
i umiejętności praktycznych. Jest to rok nauki dyscyplin specjali-
stycznych, w czasie którego studenci krążą między sześcioma kli-
nikami o zdefiniowanym profilu: torakochirurgii, kardiochirurgii, 
chirurgii ręki, transplantologii, chirurgii naczyniowej i onkologicz-
nej. Taki wynik wydaje się sprzeczny z wcześniejszymi deklaracjami 
studentów, że wiedza „ogólnochirurgiczna” i dotycząca chirurgii 
onkologicznej będzie dla nich najbardziej przydatna w przyszłej 
pracy zawodowej. Jednak zauważalny trend (najwięcej przyswo-
jonej wiedzy w roku egzaminacyjnym, najmniej na ćwiczeniach 
sprzed 2 lat) może wskazywać na znaczenie pamięci jako istotne-
go argumentu wpływającego na ocenę skuteczności nauczania. 
Łatwiej sięga się do pamięci „świeżej” niż odległej. Potwierdze-
niem tego zjawiska są spostrzeżenia starszego autora z ćwiczeń 
ze studentami V i VI roku, kiedy – w trakcie omawiania jakiegoś 
aktualnego problemu chirurgicznego – pojawiał się kontekst ana-
tomiczny, biochemiczny lub fizjologiczny. Tylko wyjątkowo stu-
denci pamiętali wiadomości z I lub II roku nauki, nieraz bardzo 
podstawowe (np. z czego i gdzie jest produkowany mocznik, jakie 
jest ukrwienie jelita cienkiego, jaki jest spływ żylny z jelita cien-
kiego, itp.). Dlatego interpretacja bardzo słabej oceny pierwszego 
roku nauki chirurgii na IV roku studiów powinna być ostrożna 
(choć nie należy jej bagatelizować).

Kolejny wniosek dotyczy znaczenia pojęcia „upraktycznienie” zajęć 
z chirurgii, które dla większości (ponad 2/3) studentów kojarzyło 
się z nauką czynności manualnych, a dla 1/3 z wykonywaniem sy-
mulacji zabiegów chirurgicznych na modelach i trenażerach. Jeśli 
chodzi o pierwszy aspekt, to jest to wynik, który jest powtórzeniem 
odpowiedzi na wcześniejsze pytania i który potwierdzają opinie 
z piśmiennictwa [1, 2]. Natomiast umiarkowane powodzenie na-
uczania chirurgii „wirtualnej” wynika prawdopodobnie braku ta-
kich doświadczeń wśród większości ankietowanych studentów i 
ich wyobrażenia o wartości takiej metody nauczania.

Ostatni punkt ankiety dotyczył oceny czasu przeznaczonego na 
ćwiczenia z chirurgii w programie studiów medycznych. Większość 
ankietowanych odpowiedziała, że czas przeznaczony na naucza-
nie chirurgii jest wystarczający do przekazania przewidzianej pro-
gramem wiedzy, ale jego wykorzystanie nie jest optymalne. Takiej 
oceny można było się spodziewać i – prawdopodobnie – może ona 
dotyczyć większości „dużych” przedmiotów nauczanych na stu-

ocena umiejętności manualnych (dotyczy to głównie szycia skóry 
na świńskiej nodze) wynika z naturalnej fascynacji, jaka towarzy-
szy uczeniu się prostych czynności chirurgicznych. Należy pod-
kreślić, że dla lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiego-
wych, umiejętności praktyczne nabyte w czasie studiów nie mają 
większego znaczenia, bo program szkolenia wymusza ich szybkie 
przyswojenie w czasie pierwszych tygodni pracy. Natomiast dla 
lekarzy wybierających dyscypliny niezabiegowe, umiejętności 
manualne zdobyte w trakcie studiów stanowią jedyną możliwość 
„posmakowania” praktycznej chirurgii. Zwykle jednak w czasie 
specjalizacji niezabiegowej nie są one kontynuowane i ulegają 
stopniowo zapomnieniu. 

Trudno natomiast wytłumaczyć wysokie miejsce, jakie studenci 
przyznali zajęciom na bloku operacyjnym. Oglądanie i asystowa-
nie przy operacji na początku stanowi dla studentów atrakcję, ale 
– jeżeli stanowi główny element zajęć w czasie bloku chirurgicz-
nego – zwykle szybko się nudzi, co wynika z ograniczonych moż-
liwości „podglądu” pola operacyjnego przez 6-osobową grupę stu-
dentów (często większość z nich ogląda tylko plecy operatorów). 
Znacznie większe możliwości oferują pod tym względem opera-
cje laparoskopowe. Jeżeli nawet student widzi opole operacyjne, 
to patrzy często (w przypadku brzucha) na masę trudnych do zi-
dentyfikowania jelit, które operator preparuje, przecina i zszywa, 
co dla studenta jest zwykle „czarną magią” (starszy autor pracy 
pamięta to ze swoich doświadczeń studenckich i pierwszych lat 
pracy). Dlatego przydatność takiego doświadczenia dla ogólnego 
wykształcenia lekarskiego jest wątpliwa, co potwierdzają opinie z 
piśmiennictwa [6]. Ten sposób prowadzenia zajęć jest popularny 
na większości polskich uczelni i wynika z konieczności udziału w 
operacjach asystentów prowadzających zajęcia. Dla gromadki stu-
dentów, stojących za plecami zespołu operacyjnego i usiłujących 
coś zobaczyć, jest to najczęściej czas stracony. Autorzy nie suge-
rują, żeby nie zabierać studentów na blok operacyjny do asysty. 
Najlepiej jednak, aby pokazywać im operacje proste, zrozumiałe 
dla nie-chirurga (np. przepuklinę pachwinową lub wycięcie wy-
rostka robaczkowego) lub takie, w których studenci mogą zbadać 
(pomacać, rozciąć) wycięty organ, np. pęcherzyk żółciowy lub 
część jelita grubego z guzem. Wtedy takie zajęcia mogą faktycznie 
dać pojęcie o chorobie chirurgicznej, sposobie jej leczenia i będą 
mogły być zapamiętane. 

Wyniki ankiety wskazały także, że zajęcia seminaryjne (w tym tak-
że filmy i demonstracje komputerowe) są bardzo słabo oceniane 
w kontekście przyswajania przydatnej wiedzy. Jest to istotne spo-
strzeżenie, które może być zaskoczeniem dla organizatorów eduka-
cji akademickiej, którzy są zwolennikami przeniesienia nauczania 
medycyny z klinik do sal demonstracyjnych, gdzie nauka umiejęt-
ności odbywałaby się na modelach i trenażerach. Taki trend obser-
wuje się w krajach wysoko rozwiniętych i zaczyna być obecny na 
naszych uczelniach [7, 8]. Trzeba zauważyć, że o ile ćwiczenia na 
modelach, symulatorach i trenażerach – nieraz zaawansowanych 
technicznie i pozwalających na wykonywanie „in vitro” zabiegów, 
takich jak intubacja, endoskopia, cholecystektomia laparoskopowa 
– są wartościowe w szkoleniu podyplomowym i specjalistycznym, 
to ich przydatność dla ogólnej praktyki lekarskiej jest wątpliwa. 

Kolejny wniosek dotyczy liczby i rodzaju czynności manualnych 
wykonywanych przez studentów w trakcie ćwiczeń. Najczęściej było 
to szycie skóry na modelu świńskiej nogi, badanie jamy brzusznej 
(choć można mieć wątpliwości, czy jest to umiejętność chirurgicz-
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Wnioski

Uzyskane wyniki pokazują, jakie są oczekiwania studentów w za-
kresie nauczania chirurgii w trakcie studiów medycznych i jaki był 
stopień ich realizacji. Wykazanie pewnych niedociągnięć powinno 
mieć wpływ na modyfikację programu i metodyki szkolenia chi-
rurgicznego w trakcie studiów.  

diach medycznych. Uważamy, że odpowiedź 1/3 respondentów, że 
czas przeznaczony na kształcenie w dziedzinie chirurgii był dobrze 
wykorzystany jest dobrym wynikiem, który wskazuje na należyte 
przygotowanie programu nauczania i realizujących ten program 
nauczycieli. Pozostawia on jednak przestrzeń do działań zmierza-
jących do poprawy skuteczności kształcenia tak, aby te proporcje 
mogły ulec odwróceniu. 
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