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Studijní program  : Všeobecné lékařství 

Název předmětu : Základní výkony ve zdravotnictví 1 

Rozvrhová zkratka : PLE/VCA81 

Rozvrh výuky : 16 hodin praktických cvičení 

  8 hodin seminářů 

Zařazení výuky : 2. ročník, zimní semestr, akademický rok 2022/2023 

Počet kreditů : 1 

Forma výuky : Semináře, praktická cvičení 

 
Semináře a praktická cvičení: 
 

  
 

 

Vyučující: Mgr. Veronika Aplová 
PhDr. Zlata Pražanová, MBA 
 

Výuka: 

 

Průběžná; Centrum ZVZ, místnost č. 2.116, Teoretické ústavy LF UP 
17. - 28. 10. 2022 - opakování + nácvik KPR 
 

Pondělí: 8:00-10:15        10:45-13:00 13:30-15:45 
Úterý:  8:00-10:15 10:45-13:00      13:30-15:45 
Středa:  8:00-10:15 10:45-13:00     
Čtvrtek:                10:45-13:00      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Výukový 
týden 

Téma Počet 
hodin 

Vyučující Učebna 

1. 19. – 30. 9. 
2022 

 
st 28. 9. 

2022 - státní 
svátek - 

výuka bude 
nahrazena 

dle domluvy 

1. hodina 
 Seznámení s provozem praktické 

učebny: Řád Centra ZVZ, BOZP, PO, 
spolupráce s vyučujícími (příprava 
pomůcek a péče o ně po procvičování 
praktických výkonů). 

 Požadavky k zápočtu za zimní semestr: 
průběžná příprava studentů na výuku, 
+ povinnosti studentů a jejich 
dodržování řádu Centra ZVZ. 

 Zásady asepse ve zdravotnických 
zařízeních. 

 Bariérová péče. 
 Asepse (vysvětlení pojmu, související 

pojmy: antisepse, infekční onemocnění, 
sterilizace dezinfekce…). 

3 Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 
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 Mytí rukou (technika, zásady). 
 Používání rukavic (rukavice na jedno 

použití, sterilní rukavice). 
 Nemocniční nákazy (vysvětlení pojmu, 

způsoby přenosu, druhy nemocničních 
nákaz, prevence vzniku, riziková 
oddělení a pracoviště). 

 Manipulace se sterilním materiálem 
(zásady). 

 Příprava sterilní plochy k aseptickým 
výkonům. 

 Chirurgické nástroje - základní (skalpel, 
držátko skalpelu, nůžky chirurgické a 
převazové, peán, podávkové kleště, 
pinzeta chirurgická; anatomická a 
patologická, exkochleační lžička, sondy 
žlábkové a paličkové, svorky…). 

2. 3. – 14. 10. 
2022 

2. hodina 
 Péče o rány. 
 Hojení ran (per primam, per 

secundam). 
 Aseptický převaz rány (postup a 

zásady). 
 Extrakce stehů (druhy stehů, nástroje a 

pomůcky, postup a zásady). 
 Drény a drenážní systémy (druhy drénů 

a drenážích systémů, péče o drény a 
drenážní systémy). 

3 Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 

3. 17. - 28. 10. 
2022 

3. hodina 
 Základy obvazování (obvazový 

materiál, postup a zásady obvazování, 
základní druhy otoček a obvazových 
technik). 

 Obvazy různých částí těla (hlava, 
rameno, paže, předloktí, dlaň a hřbet 
ruky, prsty, koleno, holeň, kotník, 
nárt…). 

 Bandáže DKK (postup a zásady u 
bandáží, indikace a kontraindikace…). 

 KPR (opakování teorie, procvičování 
na simulátorech). 

1,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5 

Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 

4. 31. 10. –  
11. 11. 2022 

 
 

4. hodina 
 Zdravotnická dokumentace (druhy, účel 

a zásady vedení dokumentace). 
 Měření fyziologických funkcí (TK, P, 

D, TT, vědomí). 
 Výživa a krmení nemocných (způsoby 

a zásady krmení nemocných). 
 Dietní systém v ČR (základní a 

3 Aplová 
Pražanová 

 
 
 
 

 

Centrum 
ZVZ 
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speciální diety). 
 Parenterální a enterální výživa (druhy 

a způsoby podávání parenterální a 
enterální výživy). 

 Příprava pacienta k invazivním 
výkonům / operaci (typy 
předoperačních příprav, celkové 
předoperační vyšetření, psychická 
příprava pacientů). 

 Péče o pacienta po invazivním výkonu / 
operaci (péče o bolest, sledování 
fyziologických funkcí, poloha po 
operaci, nauzea a vomitus, výživa po 
operaci, odchod moči, stolice a plynů, 
prevence tromboembolické nemoci, 
péče o operační ránu…). 

5. 14. – 25. 11. 
2022 

 
čt 17. 11. 

2022 - státní 
svátek - 

výuka bude 
nahrazena 

dle domluvy 

5. hodina 
 Imobilizační syndrom (vysvětlení 

pojmu, příčiny, projevy, prevence, 
terapie, polohování, dekubity…). 

 Význam hygienické péče. 
 Hygienická péče (nácvik). 
 Polohy pacientů (polohy preventivní, 

vyšetřovací, terapeutické). 
 Rehabilitační ošetřovatelství (ve 

spolupráci s fyzioterapeutem, 
ergoterapeutem, všeobecnou či dětskou 
sestrou, porodní asistentkou). 

 Péče o tělo zemřelého a činnosti 
spojené s úmrtím pacienta. 

3 Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 

6. 28. 11. - 
9. 12. 2022 

6. hodina 
 Léky (vymezení pojmu, názvosloví, 

účinky léků, léková tolerance, nástup 
účinku a cesty podání léků, pojmy: 
forte, biforte, pro adultus, pro 
infantibus…, faktory ovlivňující 
působení léků, lékové formy, pomůcky, 
postup a zásady podávání léků…). 

 Podávání léků per os, do nosu, ucha, 
oka, konečníků, pochvy atd. 

 Inhalace (indikace, dělení, postup a 
zásady aplikace). 

 Oxygenoterapie (indikace, aplikátory, 
postup a zásady aplikace, BOZP). 

 Odsávání sekretů z horních cest 
dýchacích. 

3 Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 

7. 12. – 23. 12. 
2022 

 

7. hodina 
 Opakování a procvičování témat 

a výkonů z celého ZVZ 1. 

3 Aplová 
Pražanová 

Centrum 
ZVZ 
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 Dotazy, podněty. 
 Seznámení s organizací LS. 

8. 26. 12. 2022 
– 6. 1. 2023 

8. hodina 
 Opakování a procvičování témat 

a výkonů na podkladě přání studentů. 

3 Aplová 
Pražanová 

 

Centrum 
ZVZ 

 
 
 
Organizace seminářů a praktických cvičení: 
 
Seminář: opakování teoretických znalostí a praktických dovedností, řešení otázek 
vyplývajících ze samostatné přípravy studentů na semináře, praktická ukázka postupu 
jednotlivých výkonů. 
 
Praktické cvičení: praktický nácvik výkonů na výukových simulátorech s použitím 
skutečných pomůcek a nástrojů (chir. nástroje, obvazy, odběrové pomůcky, léky, lékové 
ampule a lahvičky, infuzní lahve atd.). 
 
Studenti pracují ve 2-3 člených skupinách pod dohledem vyučující. Poté následuje modelová 
situace provedení výkonu se začlenením nácviku komunikace s pacientem (a případně dalšími 
zdravotnickými pracovníky) před výkonem, během výkonu a po výkonu. 
 
Celá skupina studentů se aktivně podílí na přípravě učebny a pomůcek před samotným 
výkonem. Po dokončení provedení modelové situace proběhne její zhodnocení celou 
skupinou studentů. Následně se studenti aktivně podílí na úklidu učebny a pomůcek. 
 
Cílem je naučit studenty nejen prezicně provádět základní výkony ve zdravotnictví, ale také 
postupně zlepšovat jejich schopnost komunikace s pacientem a všemi čeleny zdravotnického 
týmu. 
 
 
Způsob ukončení: Zápočet 
 

Podmínky ukončení: 
 
1) Aktivní účast na seminářích, obzvláště při nácviku komunikačních dovedností ve všech 
tématech. 
Omluva z výuky ze závažného důvodu: Studenti se z výuky omluví buď dopředu osobně 
anebo e-mailem nejpozději do 7:30 hod. v den, kdy budou mít absenci. Současně 
s omluvou se s vyučující domluví na způsobu náhrady výuky. 
 
2) PŘED KAŽDÝM  seminářem ZVZ 1 splnění online testu (Moodle) prokazující studentovu 
přípravu na dané téma (pro úspěšné splnění testu jsou možné max. 2 chybné odpovědi z 
celkového počtu dvaceti otázek). V případě nesplnění online testu studentovi nebude 
umožněna účast na daném semináři ani na praktickém cvičení. Náhrada takto 
zameškané hodiny nebude poskytnuta. 
 
3) Splnění závěrečného online testu ze všech témat ZVZ 1 během daného termínu v době 
zkouškového období ZS (pro úspěšné splnění testu jsou možné max. 3 chybné odpovědi z 
celkového počtu třiceti otázek). V případě nesplnění těchto podmínek pro udělení zápočtu 
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se student ve stanoveném termínu ve zkouškovém období v ZS dostaví k praktickému 
přezkoušení ze všech výkonů ZVZ 1. 
 
 
 
 
 
Doporučená literatura: 
 

1. Aktualizované materiály připravené vyučujícími Centra ZVZ (viz Moodle). 
2. BEZDIČKOVÁ, Marcela et al. Ošetřovatelství v chirurgii II. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 300 s., [4] s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3130-8. 
3. ČOUPKOVÁ, Hana - SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii I. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2010. 264 s., [4] s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-3129-2. 
4. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 350 s., [16] s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-1830-9. 
5. LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. 

ISBN 978-802-4725-260. 
6. MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 222 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3918-2. 
7. NAŇKA, Ondřej, Miloslava ELIŠKOVÁ a Oldřich ELIŠKA. Přehled anatomie. 2., dopl. a 

přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009, XV, 416 s. ISBN 978-802-4617-176. 
8. VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 10., aktualiz. vyd. Praha: 

Maxdorf, c2011, XV, 519 s. ISBN 978-80-7345-378-7. 
9. VYTEJČKOVÁ, Renata et al. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. 

1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 228 s., 24 s. barev. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-
247-3419-4. 

10. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 272 s., XVI s. obr. příl. Sestra. ISBN 978-80-247-
3420-0. 

 


