Studijní program

:

Všeobecné lékařství

Název předmětu

:

Praxe z pediatrie

Rozvrhová zkratka :

DET/VCBP2

Rozvrh výuky

:

2 týdny praxe (60 hodin)

Zařazení výuky

:

4. ročník, 8. semestr

Počet kreditů

:

1

Forma výuky

:

Praxe

Praxe :
Vedoucí vyučující :

MUDr. Hana Flögelová

Termín praxe :

Praxe zahrnuje 1 týden na dětském oddělení nemocnice a
1 týden u praktického lékaře pro děti a dorost.
Studenti, kteří chtějí konat praxi v Olomouci se po zveřejnění
termínu konání praxí mohou přihlásit na studijním oddělení
LF ke konání praxe u jednotlivých praktických lékařů pro
děti a dorost a na Dětské klinice FN Ol.
V případě, že student vykonává praxi v jiném zařízení než ve
FN Olomouc a FN Ostrava, stáhne si z elektronické úřední
desky
LF
UP
smlouvu
o
zajištění
praxe
http://www.upol.cz/fakulty/lf/uredni-deska-lf/studijnizalezitosti/#c12750, tu nechá ve dvou vyhotoveních podepsat
příslušným dětským lékařem (nebo lůžkovým zařízením) a
poté ji doručí na studijní oddělení LF UP, které po podpisu
smlouvy tajemníkem fakulty jedno vyhotovení zašle
příslušnému zdravotnickému zařízení a druhé uchová pro
případ řešení náhrady škody. Praxi v jiném zdravotnickém
zařízení lze absolvovat již po 7. semestru.
Praxi lze vykonat u jakéhokoli praktického lékaře pro děti a
dorost. Praxi v nemocnici a u praktického lékaře lze od sebe
časově oddělit a nezáleží na tom, čím student začne.
Student po nástupu na praxi odevzdá odpovědnému lékaři
náplň praxe z pediatrie (viz příloha č. 1 tohoto sylabu) a po
vyplnění a potvrzení ji odevzdá garantujícímu učiteli praxe
(MUDr. Hana Flögelová), která studentovi udělí zápočet.

Náplň praxe :

Praxi absolvuje student v lůžkovém pediatrickém zařízení
(obvykle 1 týden) v době 7-13 hod., a v ordinaci praktického
lékaře pro děti a dorost (nejdéle 1 týden) podle ordinačních
hodin lékaře (6 hod. denně)

V lůžkovém zařízení se účastní vizit u hospitalizovaných dětí,
i vyšetření ve specializovaných ordinacích. Provádí odběry
biologického materiálu, podílí se na přípravě a podávání léků
včetně i.v. a infuzí. Asistuje při specializovaných
diagnostických a terapeutických výkonech. Seznámí se se
zásadami rehabilitační a psychologické péče. Pracuje
s dokumentací, učí se interpretovat laboratorní a další
pomocná vyšetření.
V ordinaci praktického lékaře se seznámí s náplní jeho
činnosti, preventivní i kurativní. Podílí se na preventivních
prohlídkách, očkování. Bude obeznámen se zásadami
dispenzární péče.

Způsob ukončení :

Zápočet

Podmínky ukončení :

Absolvování praxe v plném rozsahu, ověření praktických
dovedností, odevzdání vyplněné a potvrzené náplně o
konání praxe.

Doporučená literatura : Doporučujeme před zahájením praxe přečíst propedeutiku
(Lebl:Preklinická pediatrie) především kapitoly Růst a
vývoj dítěte a Vyšetření dítěte.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Dětská klinika
Prázdninová praxe z pediatrie studentů 4. ročníku všeobecného lékařství
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Praxe trvá 2 týdny, z toho 1 týden absolvují studenti na dětském oddělení nemocnice
a 1 týden u praktického dětského lékaře. Pracovní doba v nemocnici je od 7:00 do
12:00 hod (1. den nástup v 8:00 hod), u praktického lékaře dle jeho ordinačních
hodin.
Místo praxe v nemocnici:
nástup:

ukončení:

Výkony, které provádí sám:
1) odběr venózní krve, kapilární krve
2) kanylace periferní žíly
3) intramuskulární injekce
4) převaz rány, odstranění stehů z rány, odstranění drénů
5) cévkování močového měchýře
6) měření krevního tlaku u dětí včetně kojenců
7) vypsání žádanek, zápis příjmu pacienta, zápis
denní vizity, vypsání propouštěcí zprávy
Výkony, kterých se účastní:
1) Transfúze
2) lumbální punkce
3) punkce kostní dřeně a hodnocení nátěru
4) zavedení nasogastrické sondy
5) UZ vyšetření
6) scintigrafická vyšetření
7) endoskopické výkony (cystouretroskopie,
gastroskopie, kolonoskopie )

Podpis primáře a jeho hodnocení studenta:
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Místo praxe u praktického dětského lékaře:
nástup:

ukončení:

Výkony, jichž se účastní spolu s praktickým dětským lékařem:
1) vyšetřování akutně nemocných dětí
ano
2) dispenzarizace chronicky nemocných
ano
3) provádění a dokumentace preventivních prohlídek
ano
4) provádění očkování a záznamy v očkovacím průkazu
ano

Podpis lékaře a jeho hodnocení studenta:

Zápočet o absolvování praxe nutno zapsat do indexu před zápisem do 5. ročníku.
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