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Studijní program  : Všeobecné lékařství 

Název předmětu : Základní výkony ve zdravotnictví 2 

Rozvrhová zkratka : PLE/VCB81 

Rozvrh výuky : 16 hodin praktických cvičení 

  8 hodin seminářů 

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

Počet kreditů : 2 

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 
 
Pondělí: 8:00-10:15        10:45-13:00 14:00-16:15 
Úterý:  8:00-10:15 10:45-13:00      14:00-16:15 
Středa:    10:45-13:00  13:30-15:45     
Čtvrtek:                        11:00-13:15 

 
 

 Výukový 
týden 

Téma 
Počet 
hodin 

Vyučující Učebna 

1. 13. - 24. 2. 
2023 

1. hodina 
 Zavedení nasogastrické sondy 

(indikace, příprava pacienta, pomůcky, 
postup a zásady zavádění nasogastrické 
sondy). 

 Vyprazdňování GIT (pojmy: obstipace, 
skybala, enteroragie atd., léky 
ovlivňující defekaci: laxativa, 
antidiaroika, digitální vybavení stolice: 
indikace, postup a zásady, sledované 
indikátory u stolice). 

 Odběry stolice na vyšetření (techniky). 
 Vyšetření stolice (druhy). 
 Klyzma (indikace, druhy klyzmatu, 

pomůcky, příprava pacienta, postup a 
zásady aplikace klyzmatu, 
zvláštnosti…). 

 Péče o stomie (indikace, druhy stomií, 
péče o stomii, pomůcky pro stomiky). 

 Výplach žaludku (indikace a postup). 

3 Aplová 
Pražanová  

Centrum 
ZVZ 
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 Vyprazdňování močového měchýře 
(pojmy: diuréza, anurie, hematurie, 
strangurie atd., sledované indikátory u 
moči, bilance tekutin). 

 Odběry moči na vyšetření (techniky). 
 Vyšetření moči (druhy). 
 Katetrizace močového měchýře u ženy 

a muže (indikace, druhy katetrů, 
pomůcky, postup a zásady 
katetrizace…). 

2. 27. 2. –  
10. 3. 2023 

2. hodina 
 Ředění léků (nejčastěji ředěné léky – 

ATB, roztoky pro ředění, postup a 
zásady ředění, cesty podání ředěných 
léků: bolusově, přes periferní žilní 
katetr, do infuze, injekční dávkovač, 
příklady na počítání koncentrace u 
ředěných léků). 

 Příprava injekcí (vysvětlení pojmu, 
indikace, místa vpichu, nejčastěji 
podávané léky: inzuliny; 
antikoagulantia, natahování léků z 
ampulek). 

3 Aplová 
Pražanová  

Centrum 
ZVZ 

3. 13. – 24. 3. 
2023 

3. hodina 
 Aplikace s. c. injekcí (postup a zásady 

aplikace, nežádoucí účinky při 
podávání antikolagulantií). 

 Příprava a aplikace i. m. injekcí 
(vysvětlení pojmu, indikace, místa 
vpichu, postup a zásady aplikace, 
výjimky a zvláštnosti u dětí a 
kachektických pacientů, aplikace 
metodou „Z-traktu“…). 

3 Aplová 
Pražanová 

Centrum 
ZVZ 

4. 27. 3. – 7. 4. 
2023 

4. hodina 
 Odběry biologického materiálu - 

obecné zásady a zásady BOZP. 
 Odběr krve - venózní (otevřený a 

uzavřený způsob odběru, pomůcky, 
postup a zásady při venózním odběru 
krve, nejčastější chyby). 

 Odběr krve - kapilární (indikace, postup 
a zásady při kapilárním odběru krve). 

 Druhy vyšetření krve (biochemické, 
hematologické, mikrobiologické, 
serologické). 

3 Aplová 
Pražanová  

Centrum 
ZVZ 

5. 10. – 21. 4. 
2023 

 
10. 4. 2023 - 
Velikonoční 

pondělí - 

5. hodina 
 I. v. injekce (indikace, místa vpichu, 

komplikace u i. v. injekcí, postup a 
zásady u aplikace, bolusová aplikace, 
aplikace i. v. injekce do periferního 
žilního katetru…). 

3 Aplová 
Pražanová  

 
 
 

Centrum 
ZVZ 
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výuka bude 
nahrazena 

dle domluvy 
 
 

 Periferní žilní kanylace (indikace, místa 
zavedení, péče o katetr a možné 
komplikace po jeho zavedení, 
odstranění katetru, flebotrombóza, 
Maddonova klasifikace). 

 Odběr krve přes PŽK. 
6. 24. 4. – 5. 5. 

2023 
 

po 1. 5. 
státní svátek 
- výuka bude 

nahrazena 
dle domluvy 

6. hodina 
 I. v. injekce (aplikace i. v. injekce do 

periferního žilního katetru…). 
 Infuzní terapie (vysvětlení pojmu, 

indikace, základní dělení infuzních 
přípravků, pomůcky, postup a zásady 
podání infuze, výměna infuzních lahví, 
ukončení infuze…). 

 Transfuze (historie, indikace, příprava 
a administrace u podávání transfuze, 
komplikace u aplikace transfuze, péče a 
sledování pacienta během transfuze a 
po ní…). 

3 Aplová 
Pražanová  

Centrum 
ZVZ 

7. 8. – 19. 5. 
2023 

 

po 8. 5. 
státní svátek 
- výuka bude 

nahrazena 
dle domluvy 

7. hodina 
 Opakování a procvičování všech témat 

a výkonů ZVZ 1 + ZVZ 2. 
 Seznámení s podmínkami pro splnění on-

line testu + praktické zkoušky. 
 Doplňující informace k předmětu ZVZ 

klinická praxe. 
 Dotazy, podněty. 

3 Aplová 
Pražanová  

Centrum 
ZVZ 

8. 22. 5. – 2. 6. 
2023 

8. hodina 
 Opakování a procvičování všech témat a 

výkonů ZVZ 1 + ZVZ 2. 

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. 
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Způsob ukončení: On-line test a praktická zkouška 
 
Podmínky ukončení: 
1) Udělený zápočet z předmětu ZVZ 1. 
 
2) 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. 
 
3) 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. 
 
4) Splnění závěrečného online testu ze všech témat ZVZ 1 + ZVZ 2 během daného termínu 
(test bude zpřístupněn po absolvování všech témat ZVZ 2). Pro úspěšné splnění testu jsou 
možné max. 3 chybné odpovědi z celkového počtu třiceti otázek. V případě nesplnění těchto 
podmínek si student u praktické zkoušky ZVZ 2 bude losovat 1 výkon navíc (celkově 
tedy 2 výkony). 
 
5) Praktická zkouška - znalosti a správné provedení 1 vylosovaného výkonu v učebně. 
 
 
 
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. JIRKOVSKÝ, Daniel. Ošetřovatelské postupy a intervence [online]. Praha: Fakultní 

nemocnice v Motole, 2012 [cit. 25. 5. 2017]. Dostupé na: 
https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2016/inouceb.pdf. 

5. 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. 

6. LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 320 s. 
ISBN 978-802-4725-260. 

7. MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 222 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3918-2. 

8. 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. 

9. VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 10., aktualiz. vyd. Praha: 
Maxdorf, c2011, XV, 519 s. ISBN 978-80-7345-378-7. 

10. 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. 

11. 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. 
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