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ПРАЙС 

ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП» засновник проекту - Платформа симуляційного 

навчання «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків 

«КлінКейсКвест» 

пропонує: 
навчання у симуляційних тренінгах в платформі симуляційного навчання 

«Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «КлінКейсКвест» на 

наступних умовах:  

 

№ Формат навчання Назва тренінгу, симулятору Загальна сума 

доступу до 

навчальних 

матеріалів у 

розрахунку на 1 

особу на рік  

1. Доступ до всіх тренінгів та 

симуляторів клінічних 

випадків 

Всі наявні симулятори 

клінічних випадків та тренінги 

в платформі на момент 

придбання з автоматичним 

отриманням оновлень   

https://clincasequest.academy/pro

duct/all-simulator/  

1400 грн.  

2. Інтерактивний практичний 

тренінг 

10 патернів електролітних 

порушень в практиці лікаря: 

розбір клінічних випадків 

https://clincasequest.academy/cou

rse/electrolyte-disorders-clinical-

cases-simulator/  

200 грн. 

3. Симулятор клінічного 

випадку 

Вибір тривалості призначення 

ПАТТ після стентування 

коронарних артерій у молодої 

жінки 

https://clincasequest.academy/cou

rse/choice-of-duration-of-dual-

antiplatelet-therapy/  

250 грн. 
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4. Симулятор клінічного 

випадку 

Жінка з раптовим болем в серці 

https://clincasequest.academy/cou

rse/sudden-cardiac-pain/  

250 грн. 

5. Симулятор клінічного 

випадку 

Хронічний мієлолейкоз та 

жовтяниця 

https://clincasequest.academy/cou

rse/cml-and-jaundice/  

250 грн. 

6. Симулятор клінічного 

випадку 

Вагітність після 

реваскуляризації міокарда 

https://clincasequest.academy/cou

rse/pregnancy-after-coronary-

artery-stenting/  

250 грн. 

7. Симулятор клінічного 

випадку 

Болі в спині у жінки 

https://clincasequest.academy/cou

rse/back-pain/  

250 грн. 

8. Інтерактивний практичний 

тренінг  

Невідкладна допомога при ГКС 

з елевацією сегмента ST 

https://clincasequest.academy/cou

rse/stemi-care/  

демонстраційний  

9. Симулятор практичної 

навички 

Оцінка ступеня елевації 

сегмента ST на ЕКГ, точка J 

https://clincasequest.academy/cou

rse/j-point-ecg/  

демонстраційний 

10. Моделювання клінічної 

ситуації 

Шкала рухової активності при 

гострому інфаркті міокарда 

https://clincasequest.academy/cou

rse/amimobilizationscale/  

демонстраційний 

11. Інтерактивний практичний 

тренінг 

Гострий набряк легень: 

алгоритм надання невідкладної 

допомоги 

https://clincasequest.academy/cou

rse/acute-pulmonary-edema/  

демонстраційний 

 

Умови долучення до платформи симуляційного навчання: 
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1. Перед початком навчання у платформі симуляційного навчання 

«КлінКейсКвест» оберіть мову навчання (українська, англійська, російська).  

2. Для проходження навчання необхідно пройти реєстрацію в платформі 

симуляційного навчання «КлінКейсКвест» в результаті чого буде створено 

власний кабінет того, хто навчається. Зверніть увагу, що Ваше Прізвище, ім’я 

має бути надруковано так, як Ви хочете, щоб вони відобраджувалися у Ваших 

сертифікатах.   

3. Ознайомтеся з етикою проекту 

4. Ознайомтеся з етикою медичних спільнот платформи 

5. Ознайомтеся з політикою конфіденційності проекту 

6. Ознайомтеся з умовами надання послуг 

7. Обирайте симулятор клінічного випадку, моделювання клінічної ситуації, 

практичної навички, інтерактивний практичний тренінг та розпочинайте 

навчання. Зверніть увагу на те, що частина навчальних матеріалів може бути 

десонстраційною, а деякі віртуальні симулятори клінічних випадків потребують 

здійснення онлайн безготівкового розрахунку за допомогою інтегрованого в 

платформу симуляційного навчання сервісу для прийому платежів FONDY і не 

перевищують 10 доларів по курсу НБУ на момент реєстрації у симуляторі 

клінічного випадку. Крім того, гарантоване збереження конфіденційності 

банківського онлайн розрахунку сервісом для проведення онлайн розрахунків.      

8. Після проходження навчального симулятору клінічного випадку, моделювання 

клінічної ситуації, практичної навички, інтерактивного практичного тренінгу Ви 

отримуєте лист підтвердження від платформи симуляційного навчання 

«КлінКейсКвест» про завершення навчання у відповідному тренінгу, також у 

Вашому особовому кабінеті з’являється відповідний сертифікат, який Ви можете 

роздрукувати. Також відповідний сертифікат буде надісланий Вам на пошту 

протягом 24 годин з моменту проходження симулятору клінічного випадку, 

моделювання клінічної ситуації, практичної навички. 

 

ПЕРЕВАГИ: 

1. Особистий кабінет  кожному лікарю в платформі симуляційного навчання з 

власним прогресом навчання. 

2. Власний профіль тих, хто навчається. 

3. Збереження прогресу проходження симуляційних локацій та навчальних 

матеріалів. 

4. Активне прийняття рішень, можливість допущення помилок у безпечному 

віртуальному середовищі. 
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5. Середовище комунікації у симуляторах клінічних випадків для лікарів і інтеграція 

до медичної спільноти проекту. 

6. Надання електронних сертифікатів після проходження тренінгів; 

 

 


