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B01137 První pomoc a péče o nemocné

Anotace a témata výuky:
Letní prázdninová praxe je realizována formou stáže v rozsahu 80 hodin dle výběru studenta na určených
pracovištích 1.LF UK. Probíhá po ukončení výuky předmětu První pomoc a péče o nemocné, pokud možno jako
soustředěná praxe v časovém limitu 1 měsíce. Cílem stáže je pod odborným dohledem kvalifikovaného
zdravotnického pracovníka prohloubit a dále si osvojit praktické dovednosti v oblasti poskytování základní péče
v klinickém prostředí včetně základních praktických výkonů a postupů.
Stáž je povinnou součástí výuky studenta. Jejím absolvováním nevzniká u studenta nárok na žádnou finanční
náhradu za výkon práce.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
Albertov 2049/7, 128 00 Praha 2
Tel: +420 22496 8805
E-mail: osetro@lf1.cuni.cz
http://utpo.lf1.cuni.cz/

Podrobné informace je možné nalézt v e-learningovém
na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5347.
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Pro realizaci stáže je nutné v předstihu:
▪ seznámit se s pokyny vztahujícími se k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Požární ochraně a Povinné
mlčenlivosti,
▪ zajistit si řádné očkováni proti virové hepatitidě B v souladu s platným opatřením děkana,
▪ vybrat si pracoviště pro výkon stáže a realizovat veškeré požadavky daného zdravotnického zařízením
(registrace na pracoviště apod.) pro umožnění konání praxe,
▫ student si vybírá místo realizace stáže ze seznamu určených pracovišť, jejichž seznam je spolu s dalšími
informacemi dostupný ve výše uvedeném e-learningovém kurzu,
▫ student realizuje výběr pracoviště a přihlášení se na stáž nejpozději do konce měsíce května,
▫ pokud má student zájem absolvovat stáž na jiném pracoviště či v zahraničí, písemnou žádost spolu
s odůvodněním adresuje garantovi předmětu.
Studenti jsou během letní praxe ve zdravotnickém zařízeni povinni:
▪ dodržovat všechny právní a vnitřní předpisy daného zdravotnického zařízení,
▪ dodržovat pokyny školitele nebo oprávněné osoby,
▪ dodržovat zásady bezpečnost a ochranu zdraví při práci a postupovat v souladu s bezpečnostními zásadami a
vnitřními předpisy zdravotnického zařízení,
▪ dodržovat zásady požární ochrany,
▪ používat vhodné osobní ochranné pomůcky, včetně ochranného oděvu a obuvi (v případě, že je poskytne
zdravotnické zařízení, je nutné je po ukončení stáže vrátit),
▪ dodržovat zásady prevence nozokomiálních nákaz,
▪ provádět veškeré úkony svědomitě a žádné výkony neprovádět bez vědomí a souhlasu školitele,
▪ vstupovat pouze do prostor, které jsou k tomu určené, do dalších prostor zdravotnického zařízení je možné
vstupovat pouze s povolením školitele nebo oprávněného zaměstnance,
▪ nesdělovat žádné informace, které student získá v průběhu odborné praxe, neoprávněným osobám,
▪ nahlížet do zdravotnické dokumentace pouze v souladu s aktuálně platnou legislativou a pouze v případě, že to
školitel nebo jiná oprávněná osoba povolí,
▪ předložit sylabus předmětu nebo deník studenta v případě vyžádání školitelem nebo jinou oprávněnou osobou,
▪ nosit na viditelném místě identifikační kartu studenta nebo identifikační kartu v souladu s požadavky daného
zdravotnického zařízení.
V případě úrazu, poranění, či jiné mimořádné situaci, která může ohrozit zdravotní stav studenta a která souvisí
s realizací letní praxe, je student povinen:
1) neprodleně informovat školitele nebo jiného zodpovědného pracovníka příslušného zdravotnického zařízení,
kde probíhá letní praxe a podrobit se bezpečnostním opatřením a dodržovat léčebné postupy, které
pro konkrétní případ vyžaduje zdravotnické pracoviště,
2) neprodleně informovat odpovědného vyučujícího 1.LF UK o vzniklé situaci a postupu jejího řešení ze strany
studenta a zdravotnického zařízení. Na základě vzájemné dohody termínu s odpovědným učitelem se student
dostaví osobně na Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK za účelem dokumentace úrazu.
Stáž je nutné absolvovat v souladu s „Harmonogramem akademického roku“ do konce zkouškového období
v letním semestru. Ukončení stáže je potvrzeno a ohodnoceno zdravotnickým pracovníkem v deníku studenta
(dostupný v SIS a LMS Moodle) spolu s potvrzením realizovaných praktických výkonů.
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Požadavky pro udělení zápočtu:
▪ Zápočet bude udělen při splnění níže uvedených požadavků:
1) Splnění 80 hodin odborné praxe potvrzené školitelem a zdravotnickým zařízením v deníku studenta.
2) Splněním minimálně 60 % praktických postupů a výkonů uvedených v deníku studenta a potvrzených
školitelem.
3) Poskytnutím zpětné vazby o průběhu prázdninové praxe v e-learningovém kurzu (viz výše).
Odevzdání řádně vyplněného a potvrzeného Deníku studenta a zpětné vazby o průběhu prázdninové praxe probíhá
prostřednictvím odkazu ve výše uvedeném e-learningovém kurzu ve stanoveném termínu.
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Doporučená literatura:
▪ Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Holubová J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Grada: Praha,
2011. ISBN: 978-80-247-3419-4.
▪ Vytejčková, R., Sedlářová, P., Wirthová, V., Otradovcová, I., Pavlíková, P. Ošetřovatelské postupy v péči
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Další zdroje:
▪ Renton, S., McGuinness, C., Strachan, E. Clinical Nursing Practices. Guidelines for Evidence-Based Practice. 6th
ed. Elsevier, 2019. ISBN 9780702078392.
▪ Timby, B.K. Fundamental Nursing Skills and Concepts. 11th ed. Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 978-1-4963-27268.
▪ Wiegand, D.L. Procudure Manual for High Acuity, Progressive, and Critical Care. 7th ed. Elsevier, 2017. ISBN:
978-0-323-37662-4.
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