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Semináře a praktická cvičení:
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PhDr. Zlata Pražanová, MBA
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Výuka:

Středa:

1.

2.

3.

14:00-16:15

Výukový
Počet
Téma
týden
hodin
21. 9. 2022 1. hodina
3
 Sterilní plocha, chir. nástroje.
 Převazy, stehy, drény.
 PMK.
 Komunikace s pacientem v rámci
modelových situací.
28. 9. 2022 2. hodina
3
 Péče o stomie.
Středa
 Klyzma.
28. 9. 2022  Aplikace O2, péče o dýchací cesty
svátek
(odsávání, inhalace, nebulizace atd.).
Dohodneme
 Péče o mrtvé tělo.
se na
náhradním  Komunikace s pacientem v rámci
modelových situací.
termínu.
5. 10. 2022 3. hodina
 S. c., i. m. injekce.
 Ředění léků.
 TRF – asistence při podávání, sledování
pacienta během podávání.
 Komunikace s pacientem v rámci
modelových situací.
1

3

Vyučující

Učebna

Pražanová
Aplová

Centrum
ZVZ

Pražanová
Aplová

Centrum
ZVZ

Pražanová
Aplová

Centrum
ZVZ

4.

12. 10. 2022 4. hodina
 Odběry krve.
 I. v. injekce.
 PŽK.
 Infuzní terapie.
 Komunikace s pacientem v rámci
modelových situací.

3

Pražanová
Aplová

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 učitele. 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.
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.

Organizace klinické praxe ve FNOL:
Dvě ranní služby - 16 výukových hodin (45minut)
Dvě odpolední služby - 16 výukových hodin (45minut)
Jedna noční služba - 14 výukových hodin (45minut)
Student bude pracovat pod supervizí určeného mentora na vybraném chirurgickém nebo
interním pracovišti FNOL.
Před nástupem na první směnu ve FNOL musí student absolvovat on line školení Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci (BOZP) a úspěšně splnit on-line test.
Vytištěný výsledek testu si student odnese s sebou na oddělení, kde bude vykonávat praxi.

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
2

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) 100% účast na klinické praxi.
3) PŘED KAŽDÝM seminářem ZVZ 3 splnění online testu (Moodle) prokazující
studentovu přípravu na dané téma (pro úspěšné splnění testu je možná max. 1 chybná
odpověď z celkového počtu dvaceti otázek).
V případě nesplnění online testu studentovi nebude umožněna účast na daném
semináři ani na praktickém cvičení.
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