Studijní program:

Všeobecné lékařství

Název předmětu:

Problematika zdravotní péče ve vězeňské službě

Rozvrhová zkratka:

PLE/VC022

Rozsah výuky:

1 hodina semináře
10 hodin praktických cvičení (2 dny)

Zařazení výuky:

4. ročník, zimní nebo letní semestr

Počet kreditů:

3

Forma výuky:

Seminář, individuální praxe

Vyučující:

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Termíny:

vždy čtvrtek a pátek od 7.30 hod
(přesné termíny viz https://stag.upol.cz/portal/)
Školení o bezpečnostních pravidlech:
29.9.2021 od 14.30 do 15.30 hod posluchárna TD 2.521
16.02.2022 od 14.30 do 15.30 hod posluchárna TD 2.520

Student absolvuje individuální praxi ve zdravotnickém středisku Vazební věznice Olomouc
v rozsahu 2 dnů, tj. 10 hodin dle ordinačních hodin. Seznámí se s náplní činností lékaře ve
zdravotnickém středisku Vězeňské služby, a to diagnostické, kurativní i preventivní. Podílí se
na preventivních prohlídkách, očkování, bude obeznámen se zásadami dispenzární péče.
Před nástupem na praxi musí mít každý student uzavřenou Smlouvu o zajištění praktické
výuky studenta mezi Vězeňskou službou a studentem, a to z důvodu pojištění na dobu trvání
praxe.
Před nástupem na praxi ve Vazební věznici Olomouc bude uspořádána schůzka zapsaných
studentů, kde se seznámí s pravidly vnitřní bezpečnosti, které jsou nezbytné pro vstup a pobyt
v rámci stáže na Zdravotním středisku Vazební věznice Olomouc. Studenti zde mohou
podepsat smlouvu o zajištění praxe.
Při nástupu student předloží: občanský průkaz, studijní průkaz (ISIC kartu, průkaz studenta),
doklad o platném očkování proti infekční hepatitidě typu B (2. dávka) a podepsanou smlouvu o
zajištění praktické výuky studenta (uzavřena mezi studentem a Vězeňskou službou ČR)
Student je povinen na praxi být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a
fonendoskopem.
Formulář smlouvy je ke stažení na webu LF UP (viz příloha tohoto sylabu)

Student po nástupu na praxi odevzdá příslušnému lékaři výkaz výuky, do kterého mu budou
zaznamenány příslušné výkony a vyšetření.

Způsob ukončení praxe:

Zápočet

Podmínky ukončení:

Absolvování praxe v plném rozsahu, odevzdání
potvrzeného výkazu výuky + indexu na studijní odd.
(garant praxe bude zapisovat zápočty do indexu
průběžně)

Doporučená literatura:

Učebnice propedeutiky

Výkaz výuky
Problematika zdravotní péče ve vězeňské službě (PLE/VC022)
Jméno studenta: ……………………………………………………………….
Program: Všeobecné lékařství, ročník…….
Místo praxe: Vazební věznice Olomouc
Termín praxe: ………………………….
Datum

Výkon, vyšetření
Odběr krve

Injekce i.m.

Převaz rány

Odstranění stehů

Měření TK a P

Zápis do ZD včetně
vypsání žádanek
Účast při vyšetřování
akutně nemocných a
dispenzarizace chronicky
nemocných
Provádění a dokumentace
preventivních prohlídek
a očkování

Podpis lékaře

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRAKTICKÉ VÝUKY STUDENTA
související se Smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi
Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Vězeňskou službou ČR
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Petr Erneker, ředitelem Vazební věznice Olomouc, na základě
pověření generálního ředitele č. j.: VS -52860-6/ČJ-2016-800020-SP, ze dne 1. 9. 2016
Organizační jednotka: Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc
poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc, ISDS: qpnd4z7
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti
kontaktní osoba: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., vedoucí lékař zdravotnického střediska Vazební věznice
Olomouc, kontaktní údaje: tel: 585 525 334, e-mail: bskala@vez.olc.justice.cz
(dále jen „Vazební věznice“)
a
jméno a příjmení studenta:
(doplnit)
datum narození:
(doplnit)
bytem:
(doplnit)
tel./e-mail:
(doplnit)
student ročníku a studijního programu LF UP
(dále jen „student“)
(A)
(B)

Oddělení:
Školitel:

číslo občanského průkazu (doplnit)

(doplnit)

Zdravotnické středisko Vazební věznice Olomouc
MUDr. Bohumil Skála Ph.D. , kontakt tel: 585 525 334, e-mail:

bskala@vez.olc.justice.cz
(C)
(D)

Období:
Počet hodin praxe:

(doplnit od – do)
10 výukových hodin (2 dny)

tuto smlouvu o zajištění praktické výuky studenta:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Článek I.
Předmět smlouvy
Vazební věznice umožní ve svém zařízení (Vazební věznice Olomouc) praxi studenta v definovaném
období (C), a to na určeném oddělení (A), pod odborným vedením Školitele (B) a v určeném rozsahu
(D).
Vazební věznice v souvislosti s absolvováním odborné praxe neposkytuje studentovi žádnou finanční
odměnu a náhradu osobních nákladů.
Student bude na praxi docházet podle předem daného rozpisu služeb na oddělení (A).
Student podpisem této smlouvy souhlasí s užitím jeho osobních dat a zejména portrétu, které budou
využity Vazební věznicí, zejména v rámci kontrolních a bezpečnostních opatření.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran
Vazební věznice umožní studentovi vstup na všechna pracoviště, ve kterých bude praxi vykonávat. Po
dobu praxe umožní Vazební věznice studentovi získat informace o náplni práce výše uvedeného
pracoviště, o organizaci jeho činnosti a příslušné zdravotnické dokumentaci.
Student se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“) o
všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu praxe, a dále také je povinen dodržovat
mlčenlivost o dalších skutečnostech souvisejících s fungováním vazební věznice, a to i po
ukončení praxe.
Před zahájením praktické výuky seznámí Vazební věznice studenta o povinné mlčenlivosti
zdravotnických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem č. 372/2011 Sb., s předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci s předpisy o požární ochraně, s hygienickými a protiepidemickými předpisy a
s vnitřními předpisy nutnými k výkonu praktické výuky (zejména zásady vnitřní bezpečnosti věznice) ve
věznici (o tomto bude proveden písemný zápis).
Student je povinen řídit se během praxe pokyny školitele a dodržovat předpisy, s nimiž byl před
zahájením praxe seznámen. Student je povinen dodržovat zásady vnitřní bezpečnosti věznice.
Student je povinen řídit se během svého pobytu v prostorách Vazební věznice pokyny zaměstnanců a
příslušníků Vazební věznice.
Vazební věznice se zavazuje poskytnout studentovi potřebné osobní ochranné pomůcky, vyjma
pracovního oděvu, obuvi a fonendoskopu, které si student zajistí na vlastní náklady.
Vazební věznice se zavazuje umožnit studentovi při výkonu praxe odkládání osobních věcí na místech
k tomu určených.
Při zahájení praxe předloží student Vazební věznici:
občanský průkaz,
studijní průkaz (ISIC kartu, průkaz studenta),
doklad o platném očkování proti infekční hepatitidě typu B (2. dávka).
Vazební věznice je oprávněna studenta vyřadit z praxe:
nepředloží-li student doklady uvedené v odst. 2.8. tohoto článku,
nebude-li student vybaven pracovním oděvem a obuví,
v případě zpochybnění zdravotní způsobilosti nebo nemoci,
v případě porušení povinnosti mlčenlivosti, závažného nebo opakovaného porušení předpisů či
pokynů školitele studentem,
dopustí-li se student závažného neetického jednání ve vztahu k pacientům,
poruší-li student závažným způsobem pokyny školitele, nebo v případě neomluvené absence,
poruší-li student závažným způsobem zásady vnitřní bezpečnosti Vazební věznice, nebo bude
jednat v rozporu s pokyny zaměstnance nebo příslušníka Vazební věznice.
Vazební věznice umožní studentovi stravování formou obědu ve své závodní jídelně za poplatek, který
bude hrazen v hotovosti na pokladně Vazební věznice.
Nebude-li student moci ze zdravotních či jiných omluvitelných důvodů absolvovat praxi v termínu
dohodnutém v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, Vazební věznice umožní studentovi praxi dokončit po
odpadnutí překážky. Student je povinen nahlásit svou neúčast předem nebo, v případě
nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu školiteli.
Student byl poučen, aby neměl při výkonu praxe ve Vazební věznici při sobě větší peněžní hotovost
nebo jiné nedovolené, nebezpečné nebo cenné předměty.

V…………………………. dne …………

__________________________
Za Vazební věznici

V ……………………………. dne ………………

_______________________________
Student

