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L.Dz./K-dzpz/5916/2021                 Załącznik nr 1  

Dostawa i instalacja wirtualnego symulatora medycznego VR (Virtual Reality) 
wykorzystywanego do zajęć na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie. 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wirtualnego symulatora medycznego VR 
(Virtual Reality) opartego na technologii 3D oraz wirtualnej rzeczywistości. Dostawa dotyczy 2 
sztuk licencji bezterminowych na symulator wraz z dwoma kompletnymi stanowiskami 
symulacji VR. 
 
1. Wirtualny symulator medyczny musi być oparty na technologii 3D oraz wirtualnej 

rzeczywistości (VR – virtual reality). 
2. Symulator musi umożliwiać realizację sesji symulacji w trybie VR i bez użycia VR. 
3. Symulator musi umożliwić realizację pełnej symulacji również w formie na odległość tzn. 

przy założeniu, że każdy uczestnik symulacji wraz z zestawem znajduje się fizycznie w innym 
miejscu/lokalizacji. 

4. Wirtualny symulator medyczny musi posiadać możliwość realizacji scenariuszy dla 
studentów pielęgniarstwa. 

5. Symulator musi umożliwiać realizację sesji symulacji podstawowych automatycznych i 
zaawansowanych manualnych. 

6. Symulator musi posiadać wbudowane scenariusze dla pielęgniarek: minimum 30 szt. 
7. Symulator musi posiadać wbudowane minimum 10 środowisk symulacji w tym: minimum 

5 szt. przedszpitalnych oraz 3 szpitalne. 
8. Podczas symulacji, czynności wykonywane przy wirtualnym pacjencie oraz sprzęt medyczny 

muszą być synchronizowane dla wszystkich uczestników symulacji i instruktora w czasie 
rzeczywistym. Synchronizacja instruktora nie dotyczy automatycznych sesji symulacji. 

9. Uczestnicy symulacji muszą mieć możliwość komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym 
oraz muszą widzieć wzajemnie swoje awatary wirtualnych postaci, które synchronizują się 
w czasie rzeczywistym. 

10. Symulator musi umożliwiać realizację wieloosobowych sesji symulacji zaawansowanych 
dla 6 uczestników w jednym czasie z komunikacją głosową oraz synchronizacją pozycji i 
wszystkich czynności w czasie rzeczywistym dla wszystkich uczestników symulacji oraz 
instruktora. 

11. Symulator musi umożliwiać realizację mieszanych sesji symulacji zaawansowanych tzn. 
umożliwić realizację jednej (tej samej) sesji symulacji dla osób korzystających z gogli VR oraz 
dla osób niekorzystających z gogli VR. 

12. Wirtualny pacjent musi być postacią 3D umieszczoną w środowisku symulacji 3D, która 
umożliwia wykonywanie wirtualnych czynności medycznych przez uczestników symulacji 
korzystających z gogli VR i niekorzystających z gogli VR. 

13. Symulator musi posiadać minimum 7 rodzajów wirtualnych pacjentów w tym:  
a) osoba dorosła – kobieta i mężczyzna w wieku około 20-40 lat,  
b) dziecko – płać męska i żeńska w wieku około 5-10 lat,  
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c) osoba starsza - kobieta i mężczyzna w wieku około 60-70 lat,  
d) osoba dorosła – kobieta w widocznej ciąży. 

14. Symulator musi umożliwiać instruktorowi prowadzenie symulacji zaawansowanej, 
komunikację z uczestnikami oraz zarządzanie parametrami wirtualnych pacjentów 
podczas symulacji w czasie rzeczywistym przy pomocy panelu instruktora (dotyczy 
każdego rodzaju wirtualnego pacjenta). 

15. Symulator musi umożliwiać instruktorowi podczas symulacji zaawansowanej w czasie 
rzeczywistym, podgląd na pacjenta i awatary uczestników podczas symulacji (dotyczy 
zaawansowanych manualnych sesji symulacji z udziałem instruktora). 

16. Zestaw parametrów wirtualnego pacjenta, którymi może zarządzać instruktor w czasie 
rzeczywistym podczas symulacji zaawansowanej przy pomocy panelu instruktora (dotyczy 
zaawansowanych manualnych sesji symulacji z udziałem instruktora, każdego rodzaju 
wirtualnego pacjenta) winien zawierać:  

a) oddech,  
b) tętno z podziałem na tętnicę szyjną i promieniową,  
c) reakcja źrenic na światło z podziałem na każde oko osobno i z 

dynamicznym/płynnym ustawieniem od wąskiej do szerokiej,  
d) wysiłek oddechowy (minimum 2 zakresy),  
e) wygląd skóry (wysypka, żółtaczka, bladość, spocenie),  
f) objawy udaru na twarzy, 
g) odruch babińskiego,  
h) ściskanie rąk,  
i) drgawki,  
j) reakcja na dotyk z podziałem na okolice ciała w tym: głowa, szyja, klatka piersiowa, 

brzuch, miednica kończyny górne, kończyny dolne,  
k) obrzęk kończyn dolnych w okolicach kostki z podziałem na prawą i lewą kończynę,  
l) rytm serca (minimum 5 rytmów),  
m) ciśnienie tętnicze krwi z podziałem na skurczowe i rozkurczowe,  
n) SpO2,  
o) ustawienie progu reakcji na elektrostymulację. 

Parametry muszą być synchronizowane w czasie rzeczywistym dla każdego uczestnika 
symulacji oraz instruktora. 
17. Instruktor musi mieć możliwość podczas symulacji zaawansowanej, przełączania 

gotowych presetów ustawień parametrów pacjenta poprzez wybranie z listy presetów 
przygotowanych przed symulacją w konfiguratorze scenariuszy. 

18. Uczestnik symulacji przed symulacją, musi mieć możliwość wyboru z biblioteki awatara 
wirtualnej postaci, którym będzie sterował podczas symulacji. 

19. Wygląd awatarów wirtualnych postaci uczestnika symulacji zaawansowanej, musi być taki 
sam dla sesji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz dla sesji mieszanych. 

20. Uczestnik symulacji, powinien mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po 
środowisku symulacji przy pomocy awatara. Sterowanie powinno odbywać się przy 
pomocy klawiatury i myszki w symulacjach bez użycia VR a w symulacjach z użyciem VR - 
przy pomocy kontrolerów i gogli VR. Przy wykorzystaniu zestawu VR poruszanie się w 
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środowisku symulacji powinno polegać na przemieszczaniu się fizycznym i przy pomocy 
teleportu. 

21. Każdy uczestnik symulacji zaawansowanej medycznej, musi mieć możliwość na początku 
symulacji, po starcie scenariusza przebrania awatara w środki ochrony osobistej, w tym 
minimum: rękawiczki, okulary, maska, kombinezon (dotyczy zaawansowanych sesji 
symulacji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR, mieszanych oraz wszystkich awatarów). 

22. Każdy uczestnik symulacji medycznej, musi mieć możliwość wykonywania czynności 
medycznych, podczas symulacji przy pomocy wirtualnych dłoni (dotyczy każdego rodzaju 
wirtualnego pacjenta oraz sesji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR, mieszanych oraz 
wszystkich awatarów). 

23. Symulator powinien umożliwić uczestnikowi wykonać wirtualnymi dłońmi, co najmniej 
następujące czynności:   

a) odchylenie głowy,  
b) uciskanie klatki, 
c)  badanie urazowe,  
d) badanie neurologiczne,  
e) sprawdzanie nawrotu kapilarnego,  
f) badanie tętna z podziałem na tętnicę promieniowa i szyjną,  
g) osłuchiwanie stetoskopem,  
h) użycie glukometru,  
i) użycie latarki diagnostycznej,  
j) założenie wenflonu,  
k) użycie leków,  
l) użycie płynów infuzyjnych,  
m) użycie worka samorozprężalnego, rurki ustno-gardłowej, rurki LT, maski tlenowej 

z rezerwuarem, maski z nebulizatorem 
24. Symulator musi umożliwiać użycie sprzętu wirtualnego: 

a) defibrylatora, 
b)  respiratora,  
c) pompy strzykawkowej,   
d) medycznych środków ochrony osobistej,  
e) zastawu leków i płynów. 

25. Symulator musi umożliwiać konfigurację parametrów pacjenta, wygląd pacjenta, wybór 
środowiska symulacji, dodawanie leków, ustawienie automatycznej oceny i 
podsumowania symulacji. 

26. Licencja na wirtualny symulator medyczny musi być bezterminowa. 
27. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. 
28. Serwis i wsparcie techniczne: minimum 24 miesiące. 
29. Szkolenie wdrożeniowe dla techników i instruktorów symulacji: minimum 4 godziny. 
 

 

 


