SYLABUS VÝKONŮ OŠETŘOVATELSKÉ PRAXE POSLUCHAČŮ 2. ROČNÍKU
VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ NA ZDRAVOTNICKÝCH ODDĚLENÍCH A KLINIKÁCH
(ZOK) FN PLZEŇ
Cílem praxe je




Seznámit studenty se základními ošetřovatelskými činnostmi
Seznámit studenty s obecnými zásadami výkonu zdravotnického povolání
Seznámit studenty se zásadami jednání s pacienty / jejich blízkými ve smyslu zásad
zdravotnické etiky

Průběh praxe


Student je prokazatelně seznámen, před
kompetentním pracovníkem ZOK FN Plzeň s:

zahájením

praxe,

v přiměřeném

rozsahu

1. Hygienickým plánem FN Plzeň
2. Provozním řádem ZOK FN Plzeň, na kterém bude vykonávat ošetřovatelskou praxi
3. Pravidly BOZP a PO, platnými ve FN Plzeň


Student se účastní na níže uvedených ošetřovatelských činnostech pod přímým vedením
všeobecné sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře. Kompetentní
zdravotnický pracovník je oprávněn a povinen určit přesný rozsah výkonu / části výkonu, který
student může pod přímým vedením ZP provést. Odpovědnost za provedený výkon vždy
nese kompetentní zdravotnický pracovník – zaměstnanec FN Plzeň.
1. Hygienická péče o pacienty, prevence dekubitů, prevence TEN
2. Hodnocení stavu výživy a hydratace, podávaní stravy, bilance tekutin
3. Vyprazdňování pacientů
4. Měření fyziologických funkcí, orientační hodnocení stavu pacienta
5. Termoregulace – sledování a ovlivňování tělesné teploty
6. Bolest a její sledování, používání měřících technik
7. Aktivizace a nácvik sebeobsluhy pacienta, zvyšování soběstačnosti
8. Pasivní a aktivní fyzioterapie
9. Edukace pacienta
10. Komunikace s pacientem / osobou blízkou, psychická podpora
11. Příprava pacientů na vyšetření, doprovod / zajištěný transport
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12. Odběr biologického materiálu na vyšetření, transport materiálu
13. Stanovení glykémie
14. Podávání kyslíku, zásady manipulace s tlakovými lahvemi
15. Ošetřovatelská péče o žilní / arteriální katétr
16. Příprava a podávání léků – p. o., i. m., i. v., infuzní terapie
17. Transfuze krve
18. Psychická podpora umírajících a jejich blízkých, péče o tělo zemřelého
19. Příjem, překlad, propuštění pacienta
20. Dekontaminace, dezinfekce pomůcek
21. Vedení zdravotnické dokumentace
22. Manipulace s návykovými látkami, evidence

Upozornění:
Výkon praxe studentů
Studenti lékařských fakult, praktikující ve FN Plzeň v rámci ošetřovatelské praxe, jsou povinni se
účastnit na vykonávání ošetřovatelských činností pouze pod přímým vedením zdravotnického
pracovníka (ZP) zdravotnického oddělení / kliniky (ZOK), kde studenti svá praktika absolvují.
Zdravotnický pracovník, pověřený vedením praxe studentů, je obvykle nelékařský zdravotnický
pracovník (NELZP), ale může jím být i lékař, zubní lékař, farmaceut.
 Přímé vedení - z. č. 96/2004 Sb. v platném znění, § 4, odst. 5
Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický
pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé
přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez
odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Přímé vedení může
vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání; rozsah těchto činností stanoví prováděcí právní předpis.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání ZP (studenti) mohou do zdravotnické dokumentace
vedené o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky. To neplatí, jestliže
pacient nahlížení prokazatelně zakázal.
 (Nařízení je v souladu se z. č. 372/2011 Sb., par. 65, odst. 3)
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