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PODMÍNKY PRO VÝKON PRAXE STUDENTŮ 

NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ/ 
OŠETŘOVATELSKÉ PRAXE LF VE FN PLZEŇ  

OD 1. 9. 2020 
 

Informace pro zaměstnance ZOK FN Plzeň a studenty nelékařských oborů Září 2020 

 

Student se účastní praktické výuky při splnění následujících podmínek: 

 Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících akutnímu infekčnímu onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, průjem, vyrážka apod.).  

 Nebyl v rizikovém kontaktu s osobou s akutním infekčním onemocněním (příp. nebyl 
v zemích se zvýšeným výskytem nákazy, není v karanténě, dodržel nařízení v souvislosti 
s pobytem v cizích zemích). 

 Poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního infekčního 
onemocnění v období předchozích dvou týdnů před začátkem – bude uloženo ve škole.  
Po dobu praxe se nebude vystavovat možným rizikovým kontaktům, příp. tyto ihned 
oznámí škole, ZOK a příp. KHS. 

o Pokud se zdravotní stav studenta v průběhu praxe změní, je povinen okamžitě 
přerušit praxi, informovat školu i ZOK a postupovat v souladu s pokyny 
praktického lékaře. 

 V prostorách šatny studentů provede student při každém příchodu/odchodu mytí/ 
dezinfekci rukou, přičemž mycí/dezinfekční prostředek zajistí škola. 

 Respektuje všechna aktuálně platná nařízení/doporučení FN Plzeň  

o  nošení odpovídajících OOPP  

o používání jednorázové roušky v budově - zajistí škola v souladu s aktuálními 

epidemiologickými požadavky  

o nošení respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu (resp.N95, KN95) na vybraných 
pracovištích – zajistí škola/student 

Tyto pomůcky lze též zakoupit v lékárně a/nebo ve zdravotnické prodejně FN Lochotín po 
předložení studijního průkazu. 

 Během praxe uplatňuje znalosti o epidemiologii infekčních onemocnění (především  
o způsobech jejich přenosu). 

 
Na praxi nesmí být na jednom úseku přítomno více nežli 5 studentů – musí být respektováno 
v rozpisu praxí / souhlasem s výkonem praxe VNELZP. 

  
Ostatní pravidla hygienicko-epidemiologického režimu dodržují studenti v souladu s nařízeními, platnými 
na jednotlivých ZOK FNP, včetně zvláštních/izolačních režimů na vybraných jednotkách ZOK. 
 
 
Výčet ZOK FNP, na kterých studenti v současné době nesmí praktikovat 

 ZOK  -  INF, PNE - JIP 

 KOMPLEMENT  - MIKRO - virologická Covid laboratoř 

 Zvláštní izolační režim na ZOK – student nesmí praktikovat u Covid suspektních / pozitivních 

pacientů, hospitalizovaných na zvláštních izolačních pokojích jednotlivých ZOK.  

 

Poznámka:  

Zakázaná pracoviště pro praxi studentů se mohou měnit podle aktuální epidemiologické 
situace. 
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Vybraná pracoviště, na kterých studenti v současné době musí používat respirátor: 

• KARIM-lůžka, ARO – lůžka, DIP, DIOP 

• JIP s ventilovanými pacienty 

• HOO (všechny lůžkové části i ambulance), DK – HOO, ORAK 

• transplantační jednotka 

 
 

Vybraná pracoviště, na kterých student používá respirátor jako nadstandardní OOPP: 

• při příjmu a vyšetření COVID-19 suspektního pacienta (epi / klinická anamnéza) 

• při zpracování sekretů dýchacích cest v laboratořích  

• na odběrových místech (odběry z nosohltanu na RT-PCR) 

• v péči o pacienty s aerogenní infekcí (PNE - tbc a INF - spalničky, varicella, apod.)  jako  
            standardní OOPP 
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