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Studijní obor:

VŠEOBECNÁ SESTRA - 5341R009

Jméno a příjmení: ............................................................... ………..
Studium zahájeno v akademickém roce: .......................... ………..
Studium ukončeno v akademickém roce: ......................... ………..

Vážený(á) studente, studentko,
rozhodl(a) jste se studovat v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, oboru
Všeobecná sestra. Víc jak polovinu výuky v tomto programu činí odborná praxe, celkem přes 2
300 hodin. Praxi budete absolvovat v blocích v jednotlivých semestrech dle rozpisu, ale i o
prázdninách, individuálně. Je nutné, abyste získal(a) dovednosti v různých klinických oborech
a byla tak naplněna vyhláška 3/2016 Sb. (vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb.,
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k
výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.). Tento text
Vám má být průvodcem a usnadní Vaší orientaci při plnění odborné praxe na klinických
pracovištích. Úkoly, které budete individuálně plnit, potvrdíte svou kompetenci v jednotlivých
aktivitách.
Součástí je přehled výkonů, kterým budete během doby studia dokumentovat splnění
doporučených ošetřovatelských aktivit. Je to jedna z podmínek získání zápočtu v jednotlivých
semestrech a také zkoušky, která ve 3. ročníku letního semestru předmět uzavírá.
Odbornou praxi organizačně zajišťuje koordinátorka odborných praxí, která spolupracuje
s vedoucím učitelem ročníku, s vedoucím oboru, prorektorem pro pedagogickou činnost,
s managementem zdravotnických i nezdravotnických zařízení (metodikem praktické výuky
a sestrami, které vedou praxe studentů – mentorkami) .
Koordinátorka praxí provádí kontrolu plnění obsahu a cílů praxe v jednotlivých ročnících
včetně supervize (konzultací). Koordinátorka praxí uděluje zápis zápočtů do indexu. Vedoucí
katedry provádí zápis zkoušky do indexu.
Vedoucí učitel ročníku:
pro 1. ročník: …………………….……………………………………..………………………..
kontakt: ………………………………………………….………………………………………

pro 2. ročník: …………………………………………………………………………………….
kontakt: ………………………………………………….………………………………………

pro 3. ročník: ………………………………………………………..…………………………..
kontakt: ..................................................................... ……………………………………………
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PROHLÁŠENÍ STUDENTA
Já, níže podepsaný/á,
Jméno, příjmení:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum narození:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Bydliště:
…………………………………………………………………………………...………………………………………………………

Obor studia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

v souvislosti s výkonem této odborné praxe, prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že
jsem:
a) byl/a seznámen/a se svými povinnostmi s ohledem na konkrétní náplň odborné praxe;
b) bezúhonný/á, nejsem stíhán/a pro podezření ze spáchání úmyslného trestného činu
spáchaného v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, ani jsem nebyl/a pro takový
trestný čin v minulosti odsouzen/a;
c) zdravotně způsobilý/á k činnostem, jež budou tvořit náplň odborné praxe;
d) jsem řádně očkován/a proti infekčním nemocem v souladu s vyhl. č. 537/2006 Sb.,
o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění, § 9;
e) poučen/a o nezbytnosti seznámit se s vnitřními předpisy zdravotnického zařízení
vztahujícími se k vykonávané odborné praxi a s předpisy v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci před zahájením praktického výcviku na každém pracovišti;
f) byl/a seznámen/a s tím, že jsem oprávněn/a ke vstupu pouze na přidělené pracoviště
zdravotnického zařízení v souladu s náplní odborné praxe a že jsem oprávněn/a ke
vstupu na jiná pracoviště zdravotnického zařízení jen na základě pokynu nebo povolení
školitele/mentora nebo jiného pověřeného zaměstnance zdravotnického zařízení;
g) byl/a seznámen/a se svou povinností zachovávat mlčenlivost dle obecně závazných
právních předpisů o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu pacientů
a údajů ze zdravotnické dokumentace pacientů, s nimiž se během odborné praxe
seznámím;
Tuto mlčenlivost se zavazuji zachovávat jednou pro vždy, tj. i po ukončení praxe
a studia. Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost
oznamovat určité věci stanoví zákon;
h) byl/a seznámen/a s tím, že právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta mám
pouze za podmínek stanovených v ustanovení odst. 3 § zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a to jen
u pacientů stanovených školitelem nebo jiným pověřeným zaměstnancem
zdravotnického zařízení a zásadně jen se souhlasem těchto pacientů nebo jejich
zákonných zástupců.

V Praze, dne
podpis studenta/ky

INFORMACE O RIZICÍCH PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Zdroje rizik jsou:
 biologičtí činitelé - nebezpečí infekce, jejímž zdrojem mohou být kontaminované
nástroje, biologický materiál, použité prádlo, infekční odpad
 Nebezpečné chemické látky a přípravky - jsou označeny výstražnou značkou podle
druhu nebezpečnosti
 medicinální plyny - jsou používány v rozvodech nebo medicinálních plynů nebo
tlakových nádobách jsou označeny příslušným symbolem s uvedením druhu plynu
 mechanická rizika - riziko pádu, poranění ostrými předměty (např. injekční jehly,
nůžky, střepy z ampulí či ostatních prostředků, apod.)

POSTUP PŘI PORANĚNÍ NEZNÁMOU NEBO POUŽITOU INJEKČNÍ
JEHLOU, OSTRÝM PŘEDMĚTEM NEBO PŘI MIMOŘÁDNÉ
EXPOZICI BIOLOGICKÉMU MATERIÁLU
V souladu s Metodickým návodem Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 36368/2007,
k zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného zdraví
na úseku prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE) je
vydán tento povinný postup při poranění osob neznámou nebo použitou injekční jehlou nebo
při mimořádné expozici biologickému materiálu.
Postup při poranění:
1. Nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut důkladně vymývat mýdlem nebo
detergentním roztokem a desinfikovat přípravkem s virucidním účinkem např.
Jodisolem nebo 0,2 % Persterilem. V případě drobných poranění, která prakticky
nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat.
Profylaxe nákaz přenosných krví dále vyžaduje návštěvu praktického lékaře pro
dospělé či lékaře závodní preventivní péče za účelem odběru vzorku krve pro ověření
stavu imunity poraněné osoby vůči virovým hepatitidám VHA, VHB, VHC v době
expozice nákaze a je-li známý pacient, jehož biologickému materiálu byla poraněná
osoba exponována, je nutné vyšetření na virové hepatitidy, případně HIV u tohoto
pacienta. Praktický lékař pro dospělé nebo lékař závodní preventivní péče vyhodnotí
situaci a stanoví další postup v souladu s Metodickým návodem MZ ČR k řešení
problematiky infekce HIV/AIDS v ČR a v souladu s Metodickým pokynem MZ ČR
Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE).
2. Nahlásit poranění vedoucímu pracoviště, na kterém praxe probíhá a provést zápis do
knihy úrazů na pracovišti.
3. Nahlásit emailem poranění pověřené pracovnici BOZP a v nejbližším možném termínu
provést zápis do knihy úrazů ve VŠZ, o. p. s., Praha 5, Duškova 7.

Pověřená osoba BOZP ve VŠZ, o. p. s., Praha 5, Duškova 7: Lenka Novotná
Kontakt: novotna@vszdrav.cz
4. Kopii zápisu o poranění a provedeném opatření, event. stanoveném lékařském dohledu
z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice příslušné dle realizace
odborné/individuální praxe, uložit u koordinátorky odborné praxe (event. v kanceláři
VŠZ, o. p. s.).
5. Student/ka doloží kopii zápisu hlášení o úrazu z pracoviště pověřené pracovnici BOZP
ve VŠZ, o. p. s., Praha 5, Duškova 7.

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ (BOZP)
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ (PO)
Student bere na vědomí, že k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních fyzických
osob, je povinen:















podrobit se povinnému očkování proti virové hepatitidě B dle vyhlášky MZ č. 537/2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem (§ 9, odst. 1)
odpovídat za škodu, kterou způsobil při teoretickém nebo praktickém vyučování nebo
odborné praxi, nebo v přímé souvislosti s nimi dle ustanovení Smlouvy o zabezpečení
studia (čl. II, bod 4 a 5);
nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky během výuky na
pracovištích školy, ve zdravotnických zařízeních i mimo ně;
dodržovat zákaz kouření v objektech školy a zdravotnických zařízeních, do výuky
přicházet vždy duševně i fyzicky zcela připraven;
v případě podezření z použití alkoholických nebo návykových látek, podrobit se na
výzvu pedagogického vedoucího lékařskému vyšetření;
dodržovat právní předpisy a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti při práci,
dodržovat zásady bezpečného chování, stanovené pracovní postupy a hygienické
režimy při praktickém vyučování v laboratořích a ve zdravotnických zařízeních;
oznamovat určenému pracovníkovi dle pokynů klinického pracoviště nedostatky
a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost práce nebo způsobit požár;
dle svých možností se zúčastňovat jejich odstraňování;
na výuku, cvičení nebo odbornou praxi nenosit větší částky peněz, šperky a jiné
cennosti, v případě nezbytnosti je uložit podle pokynu vedoucího pedagogického
pracovníka; v žádném případě je nenechávat v šatnách, v uzamčených šatních skříních;
svršky si ukládat na k tomu určených místech;
zúčastnit se poučení před zahájením výuky a praktického vyučování nebo odborné
praxe o zásadách dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany na daném pracovišti
a podrobit se přezkoušení z jejich znalosti, případný úraz okamžitě hlásit vedoucímu
výuky;
při zcizení osobních věcí uložených na obvyklém místě v době výuky, ztrátu oznámit
vedoucímu výuky, příp. vedoucímu studijní skupiny, ve zdravotnických zařízeních







vedoucímu zaměstnavateli, případnému právnímu oddělení a zabezpečit oznámení
cenných věcí Policii České republiky;
počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob
a majetek. Při vzniku požáru, živelné pohromy a jiných mimořádných události
poskytovat přiměřenou pomoc. Uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení
jeho šíření a neodkladně jej hlásit (vedoucímu, ohlašovně požáru) - zákon č. 133/1985
Sb., v platném znění;
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s osobními údaji
o pacientech, které se dozví při výuce a praktickém vyučování nebo odborné praxi
(povinná mlčenlivost ze zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, § 51, odst. 5, bod c)
porušení je postižitelné podle § 178 zákona č. 290/1993 Sb.

Bezpečnost práce




Mezi základní povinnosti jakéhokoliv školního zařízení je zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob, které se nacházejí v jejich objektech nebo provádějí činnosti pod
vedením takového školního zařízení.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se týká jak stavu budov a jiných objektů včetně
jejich technického zařízení, tak používaných strojních zařízení a jiného vybavení. Do této
oblasti patří i organizační opatření k zabránění škodám na zdraví a majetku.
Povinnost studentů





Každý student je povinen dbát o zdraví své i zdraví ostatních osob, které mohou být
ovlivněny jeho chováním. Student se musí chovat tak, aby pokud možno nedošlo
k poškození jeho vlastního zdraví nebo zdraví jiných osob. Je povinen dodržovat zásady
bezpečného chování v objektech školy nebo při akcích organizovaných školou nebo při
odborné praxi. To znamená zejména být opatrný při chůzi, neběhat po chodbách
a schodištích. Při manipulaci a přenášení předmětů musí zachovat opatrnost, aby nedošlo
k úrazu. Je zakázáno používat v objektech školy a zdravotnických zařízeních alkoholické
nápoje a jiné návykové látky a nastupovat pod jejich vlivem na výuku a organizované akce
nebo odbornou praxi. Student je povinen dodržovat příkazy a zákazy svých vyučujících
a zaměstnanců školy a zdravotnických zařízení.
Dále je povinen dodržovat písemné příkazy a zákazy, zejména bezpečnostní a požární
tabulky. Student je povinen ohlásit svému vyučujícímu nebo zaměstnanci zdravotnického
zařízení jakékoliv poškození zdraví (i drobná poranění), ke kterému dojde při výuce nebo
při organizované akci nebo odborné praxi. Nesmí vstupovat na technická pracoviště školy
a zdravotnických zařízení (např. elektrorozvodny, kotelny apod.). Nesmí manipulovat se
stroji a zařízením, pokud to není součást výuky nebo jiné nařízené činnosti nebo odborné
praxe. Je povinen dodržovat stanovené návody k obsluze, se kterými musí být seznámen.
Je povinen používat osobní ochranné pomůcky, pokud je to součástí prováděné činnosti









(např. na exkurzích organizovaných školou nebo odborné praxi). Jsou zakázány jakékoliv
nevhodné žerty.
Student předloží potvrzení o sjednaném pojištění na úraz.
Činnost při vzniku požáru
Každý je povinen při vzniku požáru informovat všechny osoby, které by mohly být
požárem ohroženy, zpravidla voláním „H O Ř Í". Dále je každý povinen snažit se
vznikající požár uhasit, odstranit z jeho blízkosti hořlavé a jiné nebezpečné látky. Pokud je
to možné, musí se zamezit přístupu čerstvého vzduchu. Přivolání požární jednotky:
Ohlašovně požárů sdělíme místo (adresu) požáru, co hoří, své jméno a telefonní číslo, ze
kterého voláme.
Při vyhlášení požárního poplachu všechny osoby ihned opustí ohrožený prostor,
s výjimkou těch, které provádějí hasební nebo evakuační práce. Každý je povinen ohlásit
vzniklý požár v kanceláři sekretariátu školy nebo určeném pracovišti ve zdravotnickém
zařízení, i když požár sám uhasil!
Používání přenosných hasicích přístrojů: Před použitím hasicího přístroje si musíme
uvědomit, zda nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je přísně zakázáno hasit
vodou nebo pěnou elektrická zařízení. Prakticky na všechny druhy požárů, včetně
elektrických zařízení, jsou určeny hasicí přístroje práškové. Sněhové hasicí přístroje jsou
určeny na hašení elektrických zařízení, potravin, knihoven apod. Hasicí přístroje chemické
(halon, bromid apod.) jsou určeny na hašení zejména vozidel na volných prostranstvích,
protože jejich výpary jsou zdraví škodlivé. Hasicí přístroje spouštíme až před jejich
bezprostředním použitím a po jejich odjištění pojistkou pod spouštěcím knoflíkem nebo
drátkem s očkem. Postupujeme podle návodu, uvedeném na každém hasicím přístroji.

Očkování VHB
Datum kontroly

Podpis koordinátorky odborných
praxí

Podpis studenta

BOZP
Ročník

Datum školení Podpis koordinátorky
odborných praxí

Podpis studenta

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Postup při poranění neznámou nebo použitou injekční jehlou, ostrým
předmětem nebo při mimořádné expozici biologickému materiálu
Datum poučení

Podpis koordinátorky odborných
praxí

Podpis studenta

1 PŘÍPRAVA NA ODBORNOU PRAXI

Odborná praxe se řídí zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských a zdravotnických
povoláních, ve znění zákona č. 105/2011 Sb. a 201/2017, jsou činnosti porodní asistentky
stanoveny v souladu s § 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., v aktuálním znění vyhlášky
č. 391/2017 Sb.
Příprava na praxi v klinických podmínkách je realizována formou schůzky vedoucí studijní
skupiny a koordinátorky odborných praxí se studenty, na které budete informováni o povinné
dokumentaci, úkolech pro konkrétní semestr, hodinové dotaci, přehledu pracovišť a o způsobu
rozpisu služeb (kontakt na sestry/ mentorky).
Veškeré důležité pokyny, týkající se praxí, formuláře a dokumenty naleznete na
www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/ a také na SharePointu.
Před nástupem na praxi studenti:
 absolvují školení o ochraně zdraví a bezpečnosti práce (organizované školou i
příslušným pracovištěm)
 podepíší prohlášení studenta
 mají uzavřenou smlouvu s pracovištěm (zvlášť pro individuální praxi)
 zakoupí ochranný pracovní oděv, pracovní obuv (např. fa Cadenza)
 jmenovku obdrží na studijním oddělení
Pokud vznikne mimořádná událost (např. úraz, napadnutí pacientem apod.), je nutné
neprodleně tuto událost nahlásit vedoucímu pracoviště, na kterém praxe probíhá
(staniční sestra) a provést zápis do knihy úrazů na pracovišti. Dále také koordinátorce
odborných praxí!
Odborná praxe je v jednotlivých ročnících specificky zaměřená. Konkrétní pracoviště Vám
určí koordinátorka odborných praxí, která zabezpečí její smluvní potvrzení. Výjimečně lze
plnit odbornou praxi v místě bydliště (povoluje vedoucí učitel ročníku). Lze využít jen ta
pracoviště, se kterými má VŠZ, o. p. s. uzavřenou smlouvu (viz 3.1 Přehled doporučených
pracovišť). Před zahájením praxe se představte staniční sestře (event. také vrchní sestře)
konkrétního oddělení a ve spolupráci s ní vytvořte rozpis služeb dle stanoveného počtu hodin

na příslušných pracovištích. Výuková jednotka má 60 minut, dodržujte přestávku dle zákoníku
práce, která je 30 minut po 4 odpracovaných hodinách v osmihodinové službě, při 12 hodinové
službě 2x 30 minut. Začátek Vaší pracovní doby respektuje provoz konkrétního pracoviště.

1.1 Organizace praxe v klinických podmínkách
Příchod na ošetřovací jednotku:
•

Ohlaste se u staniční sestry nebo mentorky.

•

První den budete seznámeni s ošetřovatelským týmem, uspořádáním ošetřovací
jednotky,

BOZP

a

organizací

práce,

specifiky

provozu

(třídění

odpadu,

hygienicko-epidemiologickým režimem apod.).
•

Přeberte si službu od končící sestry (ústní/písemné hlášení) ve spolupráci se sestrou ve
službě..

•

Ve spolupráci se sestrou ve službě přeberte skupinu nemocných, ověřte si, jestli
pacienti souhlasí s tím, že můžete nahlížet do jejich dokumentace a účastnit se u nich
ošetřovatelského procesu, představte se pacientům.

•

Zorganizujte si péči o pacienty, spolupracujte s pověřenou sestrou/mentorkou.

•

Dodržujte standardy ošetřovatelské péče daného oddělení a zařízení.

•

Spolupracujte s ostatními členy ošetřovatelského týmu a lékaři.

•

Aktivně plňte stanovené cíle a intervence dle přehledu výkonů (logbooku).

•

Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.

•

Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání
zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.

•

Buďte aktivním účastníkem ošetřovatelského procesu.

•

Na konci praxe na příslušné stanici proveďte zhodnocení plnění cílů, vyžádejte si
hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.

1.1.1 Doporučení studentům:
•

seznamte se s problematikou pracoviště, kde budete plnit praxi;

•

teoreticky si zopakujte problematiku vedoucí k cílům pro dané období;

•

buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 306/2012 Sb., o podmínkách
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na

provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (oděv, obuv, úprava vlasů, nehtů,
rukou);
•

zajistěte si hodinky s vteřinovou ručičkou (ne náramkové);

•

noste předepsanou dokumentaci, logbook, propisovací tužku modrou, červenou;

•

na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky;

•

noste s sebou tekutiny a svačinu, k přestávce využívejte vyhrazené prostory;

•

dodržujte Etický kodex sester, Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských
oborů a Práva pacientů;

•

dodržujte pravidla slušného chování, reprezentujete sebe i VŠZ, o. p. s.;

•

v případě nepředvídané neschopnosti nastoupit službu (pouze vážné důvody) informujte
neprodleně v tomto pořadí - staniční sestru a koordinátorku odborných praxí. Této je
nutné nahlásit i termín náhrady služby.

Studenti v kombinované formě studia, pracující ve zdravotnictví, musí v rámci studia povinně
splnit minimální počet hodin na předepsaných pracovištích:
- na chirurgickém oddělení 160 hodin
- na interním oddělení, LDN, u ošetřovatelských lůžek pro seniory 180 hodin
- na dětském oddělení 100 hodin
- na gynekologicko-porodnickém oddělení 40 hodin
- na oddělení intenzivní péče 40 hodin
- na psychiatrickém oddělení 60 hodin
- v komunitní péči 40 hodin
- v dalších lékařských oborech 40 hodin.
Tato praxe podléhá smluvnímu zabezpečení VŠZ.
Studenti dále:
- dokládají za každý semestr potvrzení o zaměstnání ve zdravotnictví + přehled v kapitole 7
- vypracují ošetřovatelskou dokumentaci stanovenou v kapitole 2
- plní obecné cíle odborné praxe uvedené v podkapitole 2.1
- plní aktivity stanovené v kapitole 3 a podkapitole 6.2
- zpracovávají hodnocení realizované praxe dle osnovy uvedené v kapitole 8
- vedou evidenci o absolvovaných exkurzích a stážích (viz kapitola 9)
- v rámci předepsaných pracovišť dokládají hodnocení studenta pracovištěm (viz kapitola 10).

2 PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE VE STUDIJNÍM OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA

SEZNAM POŽADOVANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH DOKUMENTACÍ
Semestr

Ošetřovatelská
dokumentace

Primární péče/Komunitní péče
Geriatrické oddělení
Primární péče/Komunitní péče
Geriatrické oddělení
Virginie Henderson – základní
verze šablona/Obecná
ošetřovatelská dokumentace
Gynekologické oddělení/Porodní
sál/Oddělení rizikové těhotenství
a Edukační dokumentace

OPPC
OSP
OPPC
OSP
OPPC

Zpracovaná
ošetřovatelská
dokumentace
dle místa realizace
praxe
1x
1x Geriatrické oddělení
1x
1x Geriatrické oddělení
1x

ONGP

1x

ZAPE

1x Edukační

Komunitní péče/Virginie
Henderson – základní verze
šablona
Interní oddělení (Marjory Gordon
– rozšířená verze)
Chirurgické oddělení (Marjory
Gordon – rozšířená verze)
Interní oddělení (Marjory Gordon
– rozšířená verze)

KOPE

1x

ONIN

1x

ONCH

1x

ONIN

1x Interní oddělení
1x Marjory Gordon –

(VŠZ o. p. s.)

1.
2.
Individuální
letní praxe

3.

4.

Individuální
letní praxe

5.

6.

Pediatrické oddělení
Dokumentace dle výběru
studenta/ky
Neurologické oddělení (Marjory
Gordon – rozšířená verze)
Chirurgické oddělení/Marjory
Gordon – rozšířená verze
Marjory Gordon – rozšířená verze
Pediatrické oddělení
Psychiatrické oddělení
Dorothea Elizabeth Orem/Virginie
Henderson – základní verze
šablona/Callista Roy/Obecná
ošetřovatelská dokumentace
Anesteziologické oddělení
a intenzivní péče/Urgentní péče

Evaluace
v
předmětech

Podpis
studenta/ky

dokumentace

ODP
vedoucí
bc. práce
OPNE

rozšířená verze
1x Pediatrické oddělení

1x
1x

PAPE

1x

OPDV, OPOF,
OORL, OPST
OPD
OPPS
OPON

1x

REO

1x

1x Pediatrické oddělení
1x Psychiatrické oddělení
1x

Celkový počet odevzdané ošetřovatelské dokumentace: 21
Legenda předmětů: OPDV – Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, OPNE – Ošetřovatelská péče v neurologii, ONIN –
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, ONCH – Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech,
ONGP – Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví, OPOF – Ošetřovatelská péče v oftalmologii, OPON –
Ošetřovatelská péče v onkologii, OORL – Ošetřovatelská péče v ORL, OPPE – Ošetřovatelská péče v pediatrii, OPPC –
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, OPPS – Ošetřovatelská péče v psychiatrii, OPSE – Ošetřovatelská péče o seniory,
OPST – Ošetřovatelská péče ve stomatologii, OSP – Ošetřovatelské postupy, PAPE – Paliativní péče, REO – Rehabilitační
ošetřovatelství, ZAPE – základy pedagogiky

2.2 Obecné cíle odborné praxe
Student(ka):
- získá přehled o organizaci práce;
- seznámí se se specifiky práce sestry;
- seznámí se a umí pracovat se zdravotnickou dokumentací;
- zjistí specifika používané ošetřovatelské dokumentace;
- zapojí se aktivně do ošetřovatelského týmu;
- prohloubí si komunikační dovednosti při péči o pacienty/klienty;
- zdokonalí se v základních ošetřovatelských postupech;
- seznámí se se standardy na jednotlivých odděleních;
- pracuje podle standardů;
- sleduje a zapisuje FF;
- orientuje se v základní farmakoterapii;
- zdokonalí se v edukační činnosti;
- spolupracuje se zdravotnickými pracovníky na oddělení, s mentory;
- seberealizuje se v práci sestry;
- využívá profesionální vlastností sestry při péči o pacienty/klienty;
- seznámí se a umí používat technické vybavení oš. jednotky v souladu se zásadami BOZP;
- vypracuje kazuistiky, pracuje metodou ošetřovatelského procesu;
- vyhledá pomoc, radu v případě obtíží.

2.3 Specifické cíle odborné praxe pro jednotlivá oddělení
Cíle pro praxi v ordinaci praktického lékaře:
Student(ka):
- popíše charakter a náplň práce v ambulanci;
- prokáže znalosti o hygienicko-epidemiologickém režimu ambulance, o dodržování BOZP,
o dezinfekci a sterilizaci v ambulantních podmínkách;
- se seznámí s uspořádáním a vybavením ambulance praktického lékaře, jejím prostorovým
a organizačním členěním;
- popíše jednotlivé složky dokumentace, využití a vedení dokumentace v diagnostickoléčebném procesu pacienta;
- uskuteční rozhovor s pacientem zaměřeným na zjišťování potřeb, s ohledem na jeho
individualitu;
- rozpozná a analyzuje pacientovy potřeby v oblasti tělesné, psychické, sociální, spirituální
a kulturní;
- se zapojí aktivně do primární, sekundární a terciární prevence;
- určí opatření, které podporují zdraví a prevenci chorob a které dokáže pacient realizovat
samostatně nebo s pomocí;
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-

-

vykonává cílenou edukaci pacientů z rizikových skupin;
asistuje lékaři při diagnostických, léčebných a preventivních výkonech;
asistuje při ambulantních výkonech;
pod dohledem provádí orientační vyšetření moči a stolice;
monitoruje a zaznamenává fyziologické funkce pacienta; monitoruje antropometrické údaje
pacienta;
prokazuje vědomosti o lécích a léčivech ve všech dostupných formách a jednotlivých
lékových skupinách, které se využívají ambulanci praktického lékaře; vykonává vážení
a měření kojence;
edukuje rodiče o výživových potřebách, o přirozené a umělé výživě kojence a doplňcích
kojenecké stravy;
podílí se na péči o děti předškolního, mladšího a staršího školního věku; uvědomuje si
význam pravidelných preventivních prohlídek a očkování; komunikuje s dětským pacientem;
využívá základní komunikační zručnosti a prvky léčebné komunikace; se orientuje se
v etických aspektech v přístupu k pacientům;
využívá empatické a asertivní chování v přístupu ke klientovi a zachovává jeho důstojnost;
plní průběžně aktivity v logbooku v návaznosti na probrané učivo.

Cíle pro praxi na geriatrickém oddělení:
Student(ka):
- se seznámí s uspořádáním a vybavením, prostorovým a organizačním členěním geriatrického
- oddělení nebo oddělení následné péče;
- popíše charakter a náplň práce na geriatrické oddělení;
- prokáže znalosti o hygienicko-epidemiologickém režimu ambulance, o dodržování BOZP;
popíše
jednotlivé
složky
dokumentace,
využití
a
vedení
dokumentace
v diagnosticko-léčebném procesu pacienta;
- uskuteční rozhovor s klientem zaměřeným na zjišťování potřeb, s ohledem na jeho
individualitu;
- rozpozná a analyzuje klientovy potřeby v oblasti tělesné, psychické, sociální, spirituální
a kulturní;
- podílí se na péči o geriatrické pacienty;
- při péči o geriatrického pacienta obnovuje předchozí soběstačnost a snižuje závislost na
pečující osobě;
- vyhodnocuje zdravotní a funkční stavu geriatrického pacienta; vykonává cílenou edukaci
pacientů i jejich rodinných příslušníků;
- monitoruje a zaznamenává fyziologické funkce pacienta;
- prokazuje vědomosti o lécích a léčivech ve všech dostupných formách a jednotlivých
lékových skupinách, které se využívají na daných odděleních;
- komunikuje s geriatrickým pacientem;
- chápe pojem geriatrická křehkost;
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-

orientuje se v etických aspektech v přístupu k seniorům;
využívá empatické a asertivní chování v přístupu ke geriatrickému pacientovi a zachovává
jeho důstojnost;
plní průběžně aktivity v logbooku v návaznosti na probrané učivo.

Cíle pro praxi ve stacionářích a domovech pro osoby se zdravotním postižením:
Student(ka):
- se seznámí s provozem jednotlivých pracovišť, specifiky práce sester a organizací práce;
- se seznámí s vedením dokumentace na těchto úsecích;
- se seznámí s možnostmi účasti rodiny v péči o pacienta/klienta;
- se účastní aktivizace pacientů/klientů;
- komunikuje s pacienty/klienty s mentálním handicapem;
- plní průběžně aktivity v logbooku v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na odděleních interního a chirurgického typu:
Student(ka):
- zvládne prakticky ošetřování skupiny nemocných na ošetřovacích jednotkách interního a
chirurgického typu s různými typy diagnóz;
- se orientuje v organizaci práce a zajištění diagnosticko-terapeutického programu na
ošetřovacích jednotkách a ambulancích interních a chirurgických pracovišť, včetně přípravy k
vyšetřením, dispenzarizace;
- připraví pacienta k operaci a zvládne zvláštnosti pooperační péče; aplikuje základní
rehabilitační techniky v každodenní ošetřovatelské praxi; aplikuje vědomosti z ostatních
modulů, především ošetřovatelství a klinického ošetřovatelství v praxi;
- komunikuje s pacienty, jejich blízkými a ostatním zdravotnickým personálem na
profesionální úrovni;
- provádí diagnosticko-terapeutické činnosti (plnění výkonů – viz logbook); samostatně
intervenuje na potřeby nemocných na základě aktivní a individualizované ošetřovatelské péče
realizované ošetřovatelským procesem;
- pracuje v multidisciplinárním týmu, přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí a intervence;
prohlubuje si dovedností při práci s dokumentací;
- zvládne předávání informací ústní i písemnou formou ostatním zdravotnickým pracovníkům;
- porozumí zvláštnostem ošetřovatelské péče u dětí, zvláštnosti přístupu a komunikace s rodiči;
- plní průběžně aktivity v logbooku v návaznosti na probrané učivo.
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Cíle pro praxi na odděleních pediatrických:
Student(ka):
- zná projevy psychosomatických onemocnění v jednotlivých věkových kategoriích; rozpozná
faktory, které se podílejí na správném vývoji dítěte; si uvědomuje důležitost všech sociálních
faktorů a jejich vlivu na vývoj zdravého a nemocného dítěte;
- zvládne základní péči o dítě, včetně výchovné činnosti s využitím znalostí z pedagogiky
a psychologie;
- zvládne nároky předoperační přípravy a pooperační péče u dětí;
- pochopí zvláštnosti intenzivní péče o děti;
- se orientuje v problematice přirozené a umělé výživy;
- zná specifickou problematiku odborné ošetřovatelské péče o děti;
- provádí dle standardů hygienickou péči, péči o vyprazdňování a další ošetřovatelské
- činnosti;
- se seznámí s charakterem práce na dětském oddělení, organizací práce na ošetřovací
jednotce;
- realizuje práci s dokumentací dítěte;
- definuje práva dítěte;
- naplánuje a realizuje ošetřovatelský proces u dítěte jednotlivých věkových
kategorií;
- ovládá komunikaci a spolupráci s rodiči a vychovateli;
- se orientuje v základních diagnostických a terapeutických postupech;
- rozpozná klinické příznaky u dětských klientů se systémovým onemocněním;
- prokáže komunikační dovednosti se specifiky pro jednotlivá věková období, včetně
komunikace s rodiči
- ovládá edukace dětí i rodičů v rámci systémových onemocnění;
- realizuje výchovné zaměstnání pro děti dle věku;
- porozumí odlišnostem péče o dítě v rámci primární, sekundární a terciární
prevence; plní průběžně aktivity v logbooku v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na kožním oddělení:
Student(ka):
- se orientuje v terminologii dermatovenerologie;
- zná specifika práce na kožním oddělení;
- se seznámí s charakterem práce na kožním oddělení, organizací práce na ošetřovací jednotce,
dokumentací;
- se seznámí s příznaky kožních chorob a vyšetřovacími metodami, přípravou nemocného na
vyšetření;
- rozliší potřeby pacientů s kožním onemocněním;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u nemocných s kožními chorobami – s
ekzémem, lupénkou, bércovým vředem, s nádorovým onemocněním kůže;
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-

aplikuje správně různé formy léků na kůži;
se orientuje v problematice ošetřování bércových vředů;
provede správnou edukaci nemocných v rámci daných kožních onemocnění;
prokáže komunikační dovednosti;
plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.

Cíle pro praxi na ORL oddělení:
Student(ka):
- se orientuje v terminologii otorinolaryngologie;
- zná specifika práce na ORL oddělení;
- se seznámí s charakterem práce na ORL oddělení, organizací práce na ošetřovací jednotce,
dokumentací;
- se seznámí s příznaky nosních, ušních a krčních chorob a jednotlivými vyšetřovacími
metodami, přípravou nemocného na vyšetření;
- umí rozlišit potřeby pacientů s ušním, nosním a krčním onemocněním;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u nemocných s ušním, nosním a krčním
onemocněním;
- zajistí správnou předoperační a pooperační péči u nemocných v souvislosti s operačním
výkonem - po tonzilektomii, adenotomii apod.;
- správně aplikuje různé formy léků do ucha a do nosu;
- se orientuje v problematice ošetřování tracheostomie;
- provede správnou edukaci nemocných v rámci daných ušních, nosních a krčních onemocnění;
- prokáže komunikační dovednosti;
- plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na očním oddělení:
Student(ka):
- zná specifika práce na očním oddělení;
- se orientuje v terminologii oftalmologie;
- se seznámí s charakterem práce na očním oddělení, organizací práce na ošetřovací jednotce,
dokumentací;
- se seznámí s příznaky očních chorob a vyšetřovacími metodami, přípravou nemocného na
vyšetření;
- umí rozlišit potřeby pacientů s očním onemocněním;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u nemocných s očními chorobami –
kataraktou, glaukomem, s vadami zraku, po úrazech; zajistí správnou předoperační a
pooperační péči u nemocných s oční operací; ovládá techniku aplikace kapek, mastí do očí;
- se orientuje v problematice komunikace se zrakově postiženými ve zdravotnickém zařízení;
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provede správnou edukaci nemocných v rámci daných očních onemocnění; prokáže
komunikační dovednosti;
plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.

Cíle pro praxi na stomatologickém a stomatochirurgickém oddělení:
Student(ka):
- se orientuje v terminologii stomatologie a stomatochirurgie;
- zná specifika práce na stomatologickém a stomatochirurgickém oddělení;
- se seznámí s charakterem práce na stomatologickém a stomatochirurgickém oddělení;
- organizací práce na ošetřovací jednotce, dokumentací;
- se seznámí s příznaky stomatologických onemocnění a jednotlivými
vyšetřovacími metodami, přípravou nemocného na vyšetření;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u nemocných po stomatochirurgickém
výkonu;
- zajistí správnou předoperační a pooperační péči u nemocných;
- se seznámí s intervencemi sestry v poúrazových stavech a první pomocí při úrazech čelistních
kostí a zubů;
- se orientuje v problematice ošetřování nemocného po stomatochirurgickém výkonu;
- zná možné komplikace po extrakci zubu;
- se seznámí se zvláštnostmi ošetřovatelské péče u dětí, u osob s mentálním postižením a u osob
nepohyblivých;
- provede správnou edukaci nemocných v rámci prevence zubního kazu, parodontitidy atd.;
- prokáže komunikační dovednosti;
- plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na onkologickém oddělení:
Student(ka):
- se orientuje v terminologii onkologie, klasifikací, s možnostmi terapie a speciálními
ošetřovatelskými technikami;
- zná specifika práce na onkologickém oddělení;
- se seznámí s charakterem práce na onkologickém oddělení, organizací práce na ošetřovací
jednotce, dokumentací;
- umí sestavit plán ošetřovatelské péče u dětského i dospělého pacienta s onkologickým
onemocněním;
- se seznámí se zásadami aplikace cytostatik;
- zná a dodržuje BOZP při radioterapii a chemoterapii;
- prokazuje etický a empatický přístup k nemocným i k jejich rodinným příslušníkům; plní
průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
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Cíle pro praxi na psychiatrickém oddělení:
Student(ka):
- zná specifika práce na gerontopsychiatrickém oddělení;
- se seznámí s charakterem práce na gerontopsychiatrickém oddělení, organizací práce na
ošetřovací jednotce, dokumentací;
- se seznámí s příznaky chorob a jednotlivými vyšetřovacími metodami;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u nemocných s psychiatrickými
chorobami;
- plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na gynekologicko-porodnickém oddělení:
Student(ka):
- se seznámí s organizací práce na gynekologicko-porodnickém oddělení; se orientuje ve
specifických diagnosticko-terapeutických přístupech v gynekologickém ošetřovatelství a
porodnictví;
- získá
poznatky v používání metod a technik ošetřovatelské péče na
gynekologicko-porodnickém oddělení;
- získá poznatky v organizaci léčebně- preventivní péče o ženu;
- umí naplánovat a realizovat ošetřovatelský proces u žen s gynekologickým onemocněním;
- zajistí správnou předoperační a pooperační péči u ženy před a po gynekologickém operačním
výkonu;
- prokáže komunikační dovednosti;
- je schopen realizovat edukační program u žen;
- se seznámí s vybavením a provozem na porodním sále;
- se seznámí s prvním ošetření novorozence, zvláštnostmi ošetřování novorozence s nízkou
porodní hmotností;
- plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
Cíle pro praxi na odděleních typu JIP a na ARO:
Student(ka):
- se seznámí s problematikou naléhavých stavů z pohledu intenzívní péče na ARO, JIP;
- si osvojí ošetřovatelský proces u akutních stavů - dětí a dospělých se závažnou poruchou
CNS, selhání základních životních funkcí, vnitřního prostředí, dětí a dospělých s poruchou
krevního oběhu, s kardiostimulací, u dětí a dospělých s polytraumatem, intoxikací a sepsí, se
známkami multiorgánového selhání;
- zná zásady péče o kriticky nemocné;
- umí rozlišit potřeby pacientů a jejich saturaci;
- se seznámí s charakterem práce na JIP, ARO, s organizací práce na ošetřovací jednotce,
dokumentací;
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se seznámí s funkcí a ovládáním monitoru;
se seznámí s asistencí při zavádění CŽK a péčí o centrální žilní katetr; zná postup měření
CVT;
se seznámí s obsluhou perfuzoru, infuzní pumpy a monitoru;
zná péči o zajištění dýchacích cest, problematiku odsávání; se seznámí s funkcí ventilátoru;
se seznámí s péčí o intubovaného pacienta;
se orientuje v uložení léků a pomůcek na resuscitačním vozíku v boxu;
ovládá komunikační techniky s pacientem v bezvědomí, s intubací;
zná péči o pacienty po invazivních výkonech;
plní průběžně ošetřovatelské aktivity a úkoly v návaznosti na probrané učivo.
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3 SEZNAM OŠETŘOVATELSKÝCH KOMPETENCÍ PODLE ROČNÍKŮ
V rámci odborné praxe všeobecné sestry získají ošetřovatelské dovednosti a vědomosti v uvedených
12 okruzích:
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH
OKRUH

1. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
2. VYLUČOVÁNÍ
3. BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ LÉČIV
4. VÝŽIVA
5. HYDRATACE
6. OSOBNÍ PÉČE
7. POZOROVÁNÍ
8. INTEGRITA KŮŽE
9. PREVENCE A TERAPEUTICKÉ ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ A AGRESE
10. PREVENCE INFEKCÍ
11. ZNALOST MATEMATICKÝCH OPERACÍ
12. BEZPEČNÉ PODÁVÁNÍ TRANSFÚZÍ

1. ročník
- Zvládat ošetřovatelské úkony, účinnou komunikaci při nich a empatické dovednosti v
klinických interakcích.
- Rozumět teoretickému pozadí v základní resuscitační péči.
- Rozumět základní anatomii a fyziologii srdce a oběhu.
- Identifikovat normální tělesné procesy v rámci vylučování.
- Vysvětlit biologický účel vylučovacích tělních pochodů.
- Poskytovat účinnou péči klientům/pacientům s ohledem na jejich vyměšovací potřeby.
- Znát hodnotící nástroje a metody pro oblast vylučování.
- Prokázat schopnost vyšetřovat moč a stolici.
- Vypěstovat si pocit profesní odpovědnosti ve vztahu k podávání léčiv pacientům.
- Prokázat schopnost bezpečného nakládání s léčivy, která jsou podávána různými cestami:
per os, lokálně, do očí, do uší, do nosu, intravaginálně, rektálně, intramuskulárně a
subkutánně (injekcemi).
- Vysvětlit bezpečné postupy při nakládání s léčivy podléhajícími zvláštnímu režimu.
- Porozumět pravidlům správného skladování léčiv.
- Prokázat odbornou způsobilost ve vztahu k prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí, a to
včetně bezpečné likvidace ostrých předmětů a klinického odpadu.
- Identifikovat normální tělesné procesy v rámci štěpení a vstřebávání potravy.
- Vysvětlit biologický účel správné výživy.
- Identifikovat jednotlivé složky vyvážené stravy.
- Poskytovat pacientům/klientům účinnou péči v oblasti výživy.
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Znát nástroje a metody posuzování stavu výživy.
Vysvětlit důležitost fyziologické rovnováhy tekutin včetně jejích mechanizmů a regulace.
Prokázat porozumění změněným stavům rovnováhy tekutin v návaznosti na různé klinické
projevy.
Pochopit důležitost znalostí a dovedností souvisejících s osobní hygienou pacienta.
Pochopit význam rozdílného přístupu v osobní péči o muže a ženy.
Rozumět souvisejícím fyziologickým procesům.
Prokázat schopnost systematické a plně kompetentní péči včetně zajištění informovaného
souhlasu, soukromí a důstojnosti.
Posoudit a osvojit si profesní odpovědnost v oblasti zjišťování dat, jejich záznamu,
interpretace a zadokumentování.
Prokázat zásady správné praxe při sledování krevního tlaku, teploty, pulsu a dechu.
Prokázat schopnost správného sběru dat z pozorování a schopnost přesně je zaznamenávat.
Prokázat zásady správné praxe v oblasti prevence nosokomiálních infekcí.
Umět vysvětlit etiologii dekubitů, včetně vnějších, vnitřních a predisponujících příčin.
Umět formulovat dopady mobility a imobility na integritu kůže.
Popsat souvislosti mezi stupni proleženin a hodnotícími nástroji k jejich mapování.
Vyjmenovat profylaktické pomůcky pro předcházení dekubitů, tak jak jsou dostupné v dané
nemocnici a v terénu, rovněž vysvětlit mechanizmus jejich fungování.
Popsat zásady aseptických technik a jejich indikace.
Prokázat dovednost v praktickém užití měřítek k hodnocení dekubitů na základě kasuistik a
klinických zkušeností.
Demonstrovat zásady bezpečné péče o dekubity.
Identifikovat sociálním situacím, ve kterých může být narušena osobní bezpečnost.
Vysvětlit závažnost a frekvenci verbálního nebo fyzického (brachiálního) násilí a agrese
v prostředí zdravotní péče.
Definovat faktory, které přispívají k agresivnímu a hrubému jednání ze strany pacientů,
příbuzných, popřípadě členů personálu.
Identifikovat situace s možným vysokým rizikem násilí a vyslechnout si zkušenosti mentora
z takových situací.
Vysvětlit potřebu hlášení všech proběhnuvších i potenciálních incidentů.
Vysvětlit vztah mezi mikroorganismy a infekčními nemocemi.
Popsat šest složek infekčního řetězce a uvést příklady faktorů působících v každé z jeho fází.
Definovat klíčové zásady standardních opatření proti šíření infekcí.
Vysvětlit roli, kterou nemyté ruce hrají ve zkřížené kontaminaci a infekci, popsat kroky
potřebné ke snížení rizika přenosu mikroorganismů touto cestou.
Vysvětlit význam ochranných pomůcek a oděvů při prevenci infekcí.
Popsat preventivní opatření v ochraně proti poranění sebe i druhých ostrými předměty.
Formulovat zásady bezpečné manipulace s prádlem a odpadem.
Pochopit preventivní opatření bránící šíření infekce prostřednictvím ošetřovatelských
pomůcek, vybavení a zařízení.
Uplatňovat zásady péče a environmentální hygieny při prevenci infekcí.
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Prokázat přesnosti při výpočtech dávkování perorálních léčiv a injekčních léčiv.
Prokázat přesnost při stanovování tělesných indexů (BMI, apod.).
Vysvětlit skupiny AB0 a Rh faktor.
Dodržovat zásady bezpečné praxe prostřednictvím (křížové) kontroly krevních složek před
podáním transfúze.

2. ročník
- Umět analyzovat jednotlivé kroky a algoritmy rozšířené resuscitační péče, pochopit jejich
uplatnění v praxi.
- Rozpoznat hlavní predisponující faktory vedoucí k riziku srdeční zástavy u pacienta.
- Popsat etické otázky týkající se resuscitace.
- Popsat, kde má dané oddělení resuscitační pomůcky a vysvětlit užití pomůcek při srdeční
zástavě.
- Definovat rozdělení rolí v resuscitačním týmu.
- Kriticky se zamýšlet nad odpovědností poskytnout péči post-finem rodinným příslušníkům a
dalším pozůstalým v případě neúspěšného resuscitačního pokusu.
- Popsat pacientovu potřebu stran vylučování.
- Interpretovat výsledky vyšetření moči a stolice.
- Definovat specifické poruchy, které ovlivňují potřebu vylučování, a s příslušnými
intervencemi.
- Znát specifická onemocnění a stavy alterující klientovo vylučování.
- Popsat péči o pacienty se specifickými požadavky a potřebami v oblasti vylučování.
- Zkoumat a ověřovat vztahy mezi přesnými klinickými propočty dávek a bezpečností
podávání léčiv.
- Umět zdůvodnit účel podávání kyslíku a jeho indikace, aplikovat tuto znalost v klinické praxi.
- Prokázat schopnost bezpečného podávání inzulínu a dalších subkutánních injekcí.
- Pochopit užití nástrojů k hodnocení stavu výživy a umět je aplikovat.
- Porozumět důvodům a indikacím enterální a. parenterální výživy.
- Prokázat schopnost pečovat o pacienty jak při enterální, tak při parenterální výživě.
- Chápat socioekonomické, politické, kulturní, etické a duchovní faktory, které ovlivňují
výživu.
- Obeznámit se s kritérii pro odeslání pacienta/klienta k odborníkům na výživu.
- Identifikovat a posoudit běžné komplikace spojené s podáváním infúzí periferním přístupem,
včetně postupů k prevenci a řešení takových komplikací.
- Pochopit bezpečné postupy přípravy infuzního zařízení a vedení infúzí.
- Vysvětlit hodnotící klinické nástroje k posouzení hydratace a rovnováhy elektrolytů.
- Obeznámit se s klinickými projevy dehydratace/hyperhydratace a/nebo poruch rovnováhy
elektrolytů.
- Obeznámit se s chorobnými stavy, které vedou k poruchám rovnováhy tekutin.
- Pochopit, jak interní a chirurgické stavy mohou vést ke snížení či zvýšení hladin sodíku,
draslíku, kalcia a magnézia.
- Vysvětlit zásady a postupy substituční elektrolytové terapie.
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Zohlednit etické otázky spojené s poskytováním osobní péče pacientům s komplexními
potřebami (psychiatrickým pacientům, dětem s poruchami učení, smyslově postiženým,
chronicky a akutně nemocným).
Porozumět (komplexně) různým věkovým populacím klientů, kteří potřebují osobní péči.
Seznámit se s praktickými problémy při poskytování osobní péče a hygieny pacientům s
omezujícím dlouhodobým či akutním onemocněním.
Seznámit se s praktickými problémy při poskytování péče pacientům s komplexními
potřebami (psychiatrickým pacientům, dětem s poruchami učení, smyslově postiženým,
těhotným ženám, seniorům).
Prokázat osvojení přístupů založených na důkazech v oblasti posuzovací, plánovací,
realizační i hodnotící (ošetřovatelský proces) při celkové osobní péči v různých prostředích.
Aplikovat přístup založený na důkazech ve fázi posuzovací, plánovací,
realizační/implementační a hodnotící v různých prostředích.
Aplikovat přístup založený na důkazech při terapeutických intervencích, které jsou součástí
celkové péče o osoby odkázané na pomoc druhých.
Zvládnout principy správné praxe v souvislosti s podchycením časných známek sepse a
systémové zánětlivé reakce GCS (Glasgowská stupnice hodnocení vědomí) a další relevantní
klinická pozorování.
Naplánovat, vysvětlit a realizovat intervence podle výsledků pozorování.
Zkoumat principy hojení ran, včetně celkových a místních inhibičních faktorů.
Vysvětlit vlastnosti ideálních produktů určených k péči o rány.
Identifikovat a vysvětlit metody pooperační péče o rány.
Rozlišovat různé typy drenáží a způsoby jejich fungování.
Prokázat znalost a aplikovat teoretické principy hojení v praxi v oblasti péče o rány.
Prokázat dovednosti v oblasti raných drenáží a vyjímání stehů, drénů a krycích materiálů.
Prokázat schopnost ústupu nebo odvrácení útoku.
Identifikovat situace s možným vysokým rizikem násilí a seznámit se se zkušenostmi
starších členů personálu z takových situací (včetně řešení).
Znát účinné použití technik k odvrácení útoku a zvládání agrese.
Být si vědom potřeby hlášení všech proběhnuvších i potenciálních incidentů.
Definovat pojem čištění, dezinfekce, sterilizace a uvést příklady, kdy je dané opatření
potřebné, jakož i metody jeho realizace.
Umět aplikovat preventivní opatření proti infekci při invazivních procedurách.
Pochopit účinné postupy izolace pacientů.
Prokázat přesnost při výpočtech dávek léčiv podle tělesné hmotnosti a tělního povrchu.
Počítat správně a přesně dávky léčiv podávaných ústy či parenterálně.
Počítat rychlost a objem i. v. infuzí podávaných infuzními sety.
Prokázat schopnost bezpečné péče o pacienta při transfúzi.
Rozeznat známky po transfúzní reakce a podniknout potřebná opatření.
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3. ročník
- Prokázat zvládnutí resuscitačních přístupů založených na důkazech.
- Kriticky analyzovat resuscitační své dovednosti na pozadí národních standardů.
- Prokázat znalost algoritmů rozšířené resuscitace.
- Prokázat schopnost přesného posouzení procesu vylučování u pacienta.
- Interpretovat situaci a podniknout patřičné kroky k saturaci pacientových potřeb na základě
zjištění z posuzovací fáze.
- Prokázat schopnost pečovat o pacienty se speciálními potřebami a alterovaným
vyměšováním.
- Prokázat schopnost přesného posouzení stavu výživy u pacienta/klienta a jeho nutričních
potřeb.
- Podniknout potřebné intervence k naplnění nutričních potřeb na základě tohoto posouzení
a interpretace výsledků.
- Prokázat schopnost péče o pacienty se speciálními a alterovanými požadavky na výživu.
- Interpretovat zjištění vyplývající z hodnocení stavu hydratace pacienta a použít tato zjištění
při řízení další péče.
- Posoudit na základě důkazů platnost rozhodnutí o zavedení kanyly (zajištění periferního
přístupu) a o podání i. v. tekutin.
- Předvést postupy osobní péče v rámci edukace méně zkušených zdravotníků dané
specializace s důrazem na praktické motivy těchto metod a platné standardy.
- Seznámit se s péčí o infikované, ulcerózní, gangrenózní a infiltrované rány.
- Seznámit se s užitím dopplerovských metod při vyšetření dolních končetin.
- Posoudit vlastní kompetence v odvracení útoku.
- Aplikovat své znalosti mikrobiologie s cílem podpořit zdraví a předcházet infekcím.
- Pochopit souvislosti mezi imunologickými postuláty a prevencí/zvládáním infekcí.
- Analyzovat skupinu protiepidemických opatření na základě důkazů a v souladu
s doporučenými standardy.
- Pochopit význam epidemiologie pro přípravu legislativy a opatření v boji proti infekcím
a nakažlivým nemocem.
- Promyslet způsoby, jak zlepšit spolupráci a důslednost v prevenci nemocí, včetně
kontrolních opatření.
- Prokázat přesnost při propočtech léčiv podávaných intravenózně.
- Prokázat bezpečné propočty pro nastavení infuzních pump, dávkovačů a perfuzorů.
- Rozumět statistickým údajům v oboru.
- Zamyslet se nad významem a kvalitou informací poskytovaných pacientům, jimž má být
podána transfúze.
- Prozkoumat informační letáky určené pacientům.
- Posoudit potenciální klinická rizika na základě znalosti nežádoucích účinků transfuzí.
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3.1 Přehled doporučených pracovišť
Agentura domácí péče Geisslerová
Agentura domácí péče POMAD
Fakultní nemocnice v Motole
IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny
Komplexní domácí péče EZRA
Nemocnice Kladno
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Nemocnice na Bulovce
NH Hospital – Nemocnice Hořovice
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Thomayerova nemocnice
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Nemocnice na Homolce

Další pracoviště dle konzultace s koordinátorkou odborné praxe.
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4 PODMÍNKY HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE A UDĚLENÍ ZÁPOČTŮ A ZKOUŠKY
Předmět je ukončen v 1. ročníku a 2. ročníku v obou semestrech zápočtem, ve 3. ročníku zimního
semestru zápočtem, v letním semestru zkouškou po předchozím udělení zápočtu. U studenta(ky)
probíhá během studia průběžné hodnocení (na příslušném pracovišti nebo mentorem).
Kritéria hodnocení studentů při odborné praxi a závěrečné zkoušce
• správnost, pečlivost, zručnost a rychlost při provádění výkonů,
• schopnost teoretického zdůvodnění výkonu, odborné znalosti a dovednosti,
• schopnost orientace ve zdravotnickém prostředí:
- společenská a odborná úroveň komunikace se zdravotnickými pracovníky,
- schopnost spolupráce s ostatními zdravotníky,
- organizační schopnosti, samostatnost a iniciativa při ošetřovatelských intervencích,
- schopnost orientace v dokumentaci,
• schopnost práce metodou ošetřovatelského procesu v klinických podmínkách,
• přístup k nemocným, ochota a taktnost v jednání, respektování práv pacientů,
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování hygien. režimu,
• osobní úprava,
• dochvilnost a zodpovědnost,
• vedení příslušné dokumentace.
Podmínky udělení zápočtu
Student(ka) na konci každého semestru předkládá k zápočtu:
- přehled splněných výkonů (logbook),
- potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z pracovišť,
- zpráva studenta o průběhu praxe (zhodnocení splněných cílů),
- úkoly dle zadání v jednotlivých ročnících.
K zápočtu student odevzdá přehled splněných výkonů (dle logbooku) a výkaz individuální praxe
podle typu pracovišť (§ 4, vyhláška č. 39/2005 Sb.) za každý akademický rok, včetně hodnocení
a závěrečné zprávy o průběhu praxe.

Zkouška z předmětu odborná praxe
Odborná praxe je koncipována jako praktický předmět. Probíhá formou přímé či nepřímé péče
o pacienty, v souladu s platnou legislativou a podle zásad praktické výuky na zdravotnických
pracovištích pod přímým vedením odborné zkušební komise (odborných asistentek, registrovaných
všeobecných sester). Zdravotnická pracoviště pro výuku praxe splňují legislativní požadavky, jejichž
platnost a dodržování jsou smluvně zajištěny.
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Harmonogram dne:
6.30 hod. sraz na hlavní vrátnici
6.45 hod. sraz na oddělení (převlečení)
7.00 hod. zahájení praktické zkoušky – seznámení s koncepcí a požadavky praktické zkoušky
z odborné praxe, s programem dne, včetně kontroly zdravotního stavu (PN), vylosování otázky
a pacienta
7.10 hod. aktivní účast na předání noční služby a na sesterské a lékařské vizitě
7.20–11.00 hod. (včetně přestávky) realizace individuální ošetřovatelské péče, práce s informačními
zdroji, zpravování plánu ošetřovatelské péče u vybraného pacienta za využití školní
dokumentace k OPK. Student předloží u zkoušky kompletně vyplněnou ošetřovatelskou
dokumentaci, včetně situační analýzy a seznamu všech ošetřovatelských diagnóz seřazených
dle priorit, podrobně rozpracuje dvě oš. diagnózy).
11.00–15.00 hod. zkoušení, cca 15 minut (celkem 12 studentů).
Závěr zkoušky – zhodnocení.
Požadavky ke zkoušce:
- Kompletní splnění odborné praxe a ošetřovatelských výkonů za 1., 2. a 3. ročník (mimo období
květnové praxe) – všechny přehledy a docházkové listy přinést ke kontrole.
- Okruhy otázek ke zkoušce jsou dostupné na internetových stránkách školy.
- Zápis známky ze zkoušky provede ročníková učitelka po odevzdání kompletní odborné praxe ke
SZZk (včetně květnové praxe).
Pomůcky:
Sesterská uniforma, vizitka s označením studenta VŠZ, 2x vytištěná dokumentace – ošetřovatelský
proces (dostupná na webu školy – www.wszdrav.cz – dokumenty); Ošetřovatelské diagnózy v
NANDA doménách – NANDA taxonomie II. Docházkový list – pro potvrzení 8 hodin OPK za den
zkoušky a ošetřovatelská dokumentace (Marjory Grodon – rozšířená verze, dostupná z:
https://vswww1/Poklady%20k%20vuce/1%20Ošetřovatelské%20dokumentace%20podle%20vybr
aných%20koncepčních%20modelů.aspx).
Odevzdaná a podepsaná ošetřovatelská dokumentace (studentem) se archivuje ve škole.
INDIVIDUÁLNÍ PRAXE
Předmět Individuální praxe:
v 1. ročníku v letním semestru 200 hod. ukončen zápočtem
v 2. ročníku v letním semestru 200 hod. ukončen zápočtem

Podmínky pro udělení zápočtu
Student(ka) na konci letního semestru (1. a 2. ročník) předkládá k zápočtu:
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- výkaz individuální praxe podle typu pracovišť (logbook),
- potvrzení o splnění počtu hodin praxe včetně hodnocení z pracovišť,
- zprávu studenta o průběhu praxe (zhodnocení splněných cílů),
- úkoly dle zadání v jednotlivých ročnících:
 1. ročník (obecný ošetřovatelský proces)
 2. ročník letní semestr (ošetřovatelskou dokumentaci vybranou dle vhodného
modelu s ohledem na ošetřovatelské problémy pacienta nebo s ohledem na téma
bakalářské práce, vypracovaný ošetřovatelský plán a rozpracované ošetřovatelské
diagnózy u vybraného pacienta
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5 PRÁVA A POVINNOSTI STUDENTŮ
Práva studentů:
•
být poučen o BOZP na konkrétním pracovišti,
•
právo na ochranné pracovní pomůcky (pokud jsou specifické pro pracoviště),
•
mít sestru/mentora při činnostech,
•
mít možnost plnit úkoly dle logbooku,
•
být informován o provozu pracoviště,
•
právo na přestávku dle zákoníku práce,
•
právo na možnost konzultací se sestrou/mentorem a koordinátorkou odborných praxí.
Povinnosti studentů:
• dodržovat pokyny sestry/mentorky,
• dodržovat rozpis služeb a předepsaný počet hodin,
• plnit svěřené úkoly a výkony dle logbooku,
• dodržovat předepsané pracovní postupy a ošetřovatelské standardy,
• splnit podmínky zápočtu/klasifikovaného zápočtu v jednotlivých semestrech,
• teoreticky se na praxi připravit,
• dodržovat Etické kodexy a respektovat Práva pacientů,
• nahlásit sestře/mentorce případná pochybení,
• dodržovat Studijní a zkušební řád VŠZ, o. p. s., Pokyny k organizaci praxí studentů,
• všímat si všeho, čemu se může naučit, aktivně se zajímat o nové poznatky
• zajistit si příslušný pracovní oděv a doplňky (např. obuv),
• nosit identifikační vizitku student/ky VŠZ, o. p. s během odborné praxe.
5.1 Kompetence sester/mentorek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizuje odbornou praxi studentů (plánuje služby),
potvrzuje docházku (omluvenou/neomluvenou absenci),
dbá na dodržení doby praxe, přestávky,
seznámí studenty s uspořádáním ošetřovací jednotky, organizací práce, provozem, vedením
dokumentace,
přiděluje studentům činnosti, skupinku nemocných k ošetřovatelskému procesu dle souhlasu
pacientů,
provádí kontrolní činnost (záznamy v dokumentaci, plnění intervencí, poskytuje studentům
konzultace, může zadávat písemné práce),
pokyny studentům dává jen sestra, která je pověřená vedením studentů na odd., konkrétní
službě (ostatní personál tak činí pouze prostřednictvím těchto sester),
vysvětluje a předvádí standardní postupy, činnosti a ošetřovatelské aktivity,
podílí se na celkovém hodnocení studentů dle kritérií, neprovádí záznamy do indexů,
pomáhá řešit problémové situace s pacienty nebo jinými zdravotníky příslušného oddělení,
spolupracuje se sestrami a kontaktní osobou příslušného oddělení.
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6 PŘEHLED PLNĚNÍ OŠETŘOVATELSKÝCH INTERVENCÍ A CÍLŮ
Pokyny pro vedení přehledu:
• vedení přehledu výkonů je součástí studijních povinností každého studenta studijního programu
Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra, proto jste plně zodpovědný(á) za pravdivost
veškerých údajů;
• všechny aktivity plňte po instruktáži a nácviku v odborných učebnách, v souladu s teoretickými
poznatky, standardy příslušného zdravotnického zařízení a dodržením zásad BOZP;
• je ve Vašem zájmu aktivně vyhledávat příležitosti ke splnění ošetřovatelských výkonů/aktivit;
• v přehledu aktivit, které studenti plní na všech pracovištích u jednotlivých aktivit doplňujete
svůj podpis a datum tehdy, až aktivitu bezpečně ovládáte;
• okolnosti, které znemožňují splnit Vaše studijní povinnosti konzultujte s mentorkou nebo
koordinátorkou odborných praxí;
• do volných kolonek zapisujte další aktivity, které jste během praxe splnil(a);
• do poznámky uveďte novinky a zajímavosti z pracovišť;
• přehled praktických dovedností Vás uschopňuje přistoupit ke zkoušce.
6.1 Osobní cíle studenta
Každý student si před nástupem na odbornou praxi i v rámci její realizace promyslí své osobní cíle,
které budou formulovány ve vztahu k očekávaným získaným znalostem a dovednostem tak, aby po
její realizaci mohl odpovědět na otázky:
Jaký je můj cíl?
Co se chci naučit?
Co si chci procvičit?
S čím se chci seznámit?
Co znám a co neznám?
Co potřebuji k dosažení cíle?
Koho potřebuji k dosažení cíle?
Jak a kdy to zjistím?
Co se mi podařilo?
Jaký bude další postup?
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6.2 Ošetřovatelské činnosti
Seznam ošetřovatelských činností vychází z § 4 Vyhlášky 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů.
Níže uvedená tabulka poskytuje studentům přehled ošetřovatelských činností, se kterými se během
odborné praxe setkají, a zároveň umožňuje provádět průběžné sebehodnocení.
Každý/á student/ka během odborných praxí individuálně provádí sebehodnocení. Zaznamenává,
jakým způsobem ošetřovatelské činnosti za určité období (klinickou praxi na daném
oddělení/semestr) splnil/a (viděl/a, asistoval/a při dané činnosti, provedl/a s pomocí nebo samostatně
– pod dohledem odpovědné osoby).
Provedení činností, které již plní samostatně, student/ka ohodnotí (slovně/klasifikací) a dále plánuje,
které ošetřovatelské výkony či aktivity je třeba více procvičit, které by měl/a aktivně vyhledat apod.
Provádí-li student/ka činnosti, které zde nejsou uvedeny, zaznamená je spolu s hodnocením do
volných polí na konci tabulky.

Ošetřovatelský výkon/
aktivita

Viděl/a/
asistence

Provedeno
s pomocí

Dodržování
hygienicko-epidemioloického režimu
Hygiena rukou (hygienické mytí
rukou, hygienická dezinfekce rukou)
Práce se zdravotnickou dokumentací
Komunikace s pacientem/jeho
blízkými
Vyhodnocování potřeb pacienta
Pozorování, hodnocení a
zaznamenávání stavu pacienta
Hodnocení soběstačnosti pacienta
Hodnocení rizika proleženin
Hodnocení rizika pádu
Měření intenzity bolesti
Hodnocení stavu výživy
Sledování, orientační hodnocení
fyziologických funkcí (dech, puls,
tělesná teplota, krevní tlak)
Provedení a orientační vyhodnocení
EKG
Zajišťování herních aktivit dětí
Úprava lůžka u mobilního pacienta
Úprava lůžka s imobilním pacientem
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Splněno
samostatně
(pod dohledem
odpovědné osoby)

Hodnocení,
datum,
podpis studenta

Dopomoc při hygienické péči
Hygienická péče u imobilního
pacienta
Péče o dutinu ústní
Péče o vlasy a nehty
Celková koupel
Péče o inkontinentního pacienta
Bandáže dolních končetin
Obvazová technika
Provedení zábalů/obkladů
Aplikace tepla/chladu
Podávání stravy imobilním
pacientům
Podávání stravy mobilním pacientům
Edukace pacientů/jiných osob
(poskytování informací v souladu se
svou odbornou způsobilostí, případně
pokyny lékaře)
Příprava edukačního materiálu
Provádění rehabilitačního ošetřování
(dechová cvičení, nácvik chůze atd.)
Polohování pacientů
Nácvik sebeobsluhy s cílem
zvyšování soběstačnosti
Zajišťování průchodnosti horních
cest dýchacích
Odsávání sekretů z horních cest
dýchacích
Inhalace
Měření saturace O2
Odběr sputa
Odběr venózní krve
Odběr kapilární krve
Vyšetření kapilární krve pomocí
diagnostického proužku
Odběr stolice
Provedení výtěru/stěru (z ran, dutiny
ústní, konečníku, pochvy atd.)
Odběr necévkované moče
Katetrizace močového měchýře
u žen a dívek nad 10 let
Asistence u katetrizace močového
měchýře u muže
Výplach močového měchýře, péče o
permanentní močový katetr
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Vyšetření moče pomocí
diagnostického proužku
Měření specifické hmotnosti moče
Orientační hodnocení výsledků
odběru biologického materiálu
Sledování bilance tekutin
Manipulace s léčivými prostředky
(kontrola, ukládání apod.)
Manipulace s návykovými látkami
(přejímání, kontrola, ukládání, atd.)
Manipulace se zdravotnickými
prostředky a prádlem (kontrola,
ukládání apod.)

XXX

Dezinfekce
Sterilizace
Příprava sterilního stolku
Příprava a udržení sterilního pole
Ošetřování akutních
a operačních ran
Ošetřování drénů
Hodnocení stavu kůže,
ošetřování poruch celistvosti kůže
a chronických ran
Asistence při převazu rány
Předoperační
příprava pacienta
Pooperační péče
Ošetřování stomie
Příprava a podání léčivých
přípravků p.o.
Příprava a podání léčivých
přípravků i.m.
Příprava a podání léčivých
přípravků s.c.
Příprava a podání léčivých
přípravků na kůži
Příprava a podání léčivých
přípravků per rectum
Příprava a aplikace inzulínu
inzulinovým perem
Příprava i. v. injekcí a ifúzí, asistence
při podání
Manipulace s infuzní pumpou
Příprava a nitrožilní aplikace
krevních derivátů (mimo TRF) pod
odborným dohledem lékaře
Příprava a asistence při zahájení
TRF, ošetření pacienta v průběhu
aplikace a ukončení aplikace (na
základě indikace lékaře)
Ošetřování periferního
žilního vstupu
Ošetřování centrálního
žilního vstupu
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Zavedení nasogastrické sondy
pacientům při vědomí
starším 10 let
Péče o nasogastrickou sondu
Výplach žaludku pacientům
při vědomí starším 10 let
Aplikace výživy sondou/žaludeční
nebo duodenální stomií u pacientů
všech věkových kategorií
Aplikace klyzmatu
Asistence při
vyšetření/terapeutickém zákroku
Činnosti spojené s přijetím pacienta
Činnosti spojené s překladem
pacienta
Činnosti spojené s propuštěním
pacienta
Provádění péče a psychické podpory
umírajícím
Provádění činností spojených
s úmrtím pacienta
(např. administrativa)
Péče o tělo zemřelého
Péče o blízké umírajících
pacientů/pozůstalé
Orientační hodnocení sociální situace
pacienta
Identifikace potřeby
sociální/zdravotně-sociální/sociálněprávní pomoci
Orientační hodnocení sociální situace
pacienta
Identifikace potřeby
sociální/zdravotně-sociální/sociálněprávní pomoci
Motivovat a edukovat jednotlivce,
rodiny a skupiny k přijetí zdravého
životního stylu a k péči o sebe
Asistovat při zahájení aplikace
transfuzních přípravků a dále bez
odborného dohledu na základě
indikace lékaře ošetřovat pacienta v
průběhu aplikace a ukončovat ji
Provádět výměnu a ošetření
tracheostomické kanyly
Provádět ošetření akutních a
operačních ran, včetně ošetření drénů
Zajišťovat herní aktivity dětí

Další činnosti dle specifik oddělení
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Výše uvedené ošetřovatelské činnosti jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která byla vyhláškou č. 2/2016 Sb. doplněna v § 4
písmena p), q) a r).

Poznámky k sebehodnocení:
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7 PŘEHLED PRŮBĚHU ODBORNÉ PRAXE - docházka

1. ročník
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………
datum

pracoviště

praxe
od-do

1. r. ZS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
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počet
hodin

důvod absence

podpis
sestry

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………….
datum

pracoviště

praxe
od-do

počet
hodin

1. r. LS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
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důvod absence

podpis sestry

2. ročník
Jméno a příjmení………….……………………………………………………………………
datum

pracoviště

praxe
od-do

počet
hodin

2. r. ZS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
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důvod absence

podpis sestry

Jméno a příjmení………….……………………………………………………………………
datum

pracoviště

praxe
od-do

počet
hodin

2. r. LS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
44

důvod absence

podpis sestry

3. ročník
Jméno a příjmení………….……………………………………………………………………
datum

pracoviště

praxe
od-do

počet
hodin

3. r. ZS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
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důvod absence

podpis sestry

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………..
datum

pracoviště

praxe
od-do

počet
hodin

3. r. LS - celkem za semestr:

Razítko pracoviště a podpis odpovědného pracovníka:
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důvod absence

podpis sestry

7.1 Rozpis odborné praxe - individuální
1. ročník
Jméno a příjmení:………………………………Studijní skupina:………………………………….
Akademický rok, semestr:……………………..Semestr/datum: …………………………………..
Týden

Pracoviště

Datum

Od – do (hod)

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

CELKEM HODIN:……………….
Podpis studenta/ky: ……………………
Razítko zdravotnického zařízení, podpis odpovědného pracovníka: ………………………………………..
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2. ročník
Jméno a příjmení:………………………………Studijní skupina:………………………………….
Akademický rok, semestr:……………………..Semestr/datum: …………………………………..
Týden

Pracoviště

Datum

Od – do (hod)

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

CELKEM HODIN:……………….
Podpis studenta/ky: ……………………
Razítko zdravotnického zařízení, podpis odpovědného pracovníka: ………………………………………..
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8 OSNOVA HODNOCENÍ PRAXE STUDENTEM
Jméno a příjmení studenta(ky)…………………………………………………………………….
Pracoviště…………………………………………………………………………………………..
Ročník:…………………………………………….………………………………………………..

OSNOVA:
-

termín plnění praxe,

-

atmosféra na pracovišti (ochota, trpělivost, vstřícnost zdravotnických pracovníků ke
studentům),

-

přínos odborné praxe (provádění činností pod dohledem sestry, vyžadován aktivní přístup k
práci, dodržování BOZP, úroveň poskytování ošetřovatelské péče, organizace práce,
komunikace s pacienty, klienty, rodinnými příslušníky),

-

využití pracovní doby (stručný popis aktivit),

-

negativní zkušenosti,

-

nové poznatky (přínos),

-

datum, podpis.

Pozn.: Probíhala-li bloková praxe na více pracovištích, zpracuje student(ka) hodnocení z každého
pracoviště zvlášť, a to jako samostatný dokument.
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9 ZÁZNAM O ABSOLVOVANÝCH EXKURZÍCH A STÁŽÍCH
Datum

akademický rok

pracoviště

od-do
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podpis

10 HODNOCENÍ STUDENTA PRACOVIŠTĚM/MENTOREM
Jméno studenta…………………………………..Studijní obor………………………………………
Akademický rok…………………………………Semestr…………………….………………………
Pracoviště………………………………………..Termín…………………………………………….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní, (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta…………………………………..Studijní obor………………………………………
Akademický rok…………………………………Semestr……………………………….……………
Pracoviště………………………………………..Termín…………………………………….……….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….

……..……………………………………..

Datum

Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta…………………………………..Studijní obor………………………………………
Akademický rok…………………………………Semestr……………………………………………
Pracoviště………………………………………..Termín…………………………………………….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta…………………………………..Studijní obor………………………………………
Akademický rok…………………………………Semestr……………………………………………
Pracoviště………………………………………..Termín…………………………………………….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta…………………………………..Studijní obor………………………………………
Akademický rok…………………………………Semestr……………………………………………
Pracoviště………………………………………..Termín…………………………………………….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta……………………………………Studijní obor……………...………………………
Akademický rok…………………………….….…Semestr….……..…………………………………
Pracoviště………………………………..………..Termín………………………………………..….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta……………………………………Studijní obor……………...………………………
Akademický rok…………………………….….…Semestr….……..…………………………………
Pracoviště………………………………..………..Termín………………………………………..….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta……………………………………Studijní obor……………...………………………
Akademický rok…………………………….….…Semestr….……..…………………………………
Pracoviště………………………………..………..Termín………………………………………..….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta……………………………………Studijní obor……………...………………………
Akademický rok…………………………….….…Semestr….……..…………………………………
Pracoviště………………………………..………..Termín………………………………………..….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
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(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
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- zájem o profesi...........................................................................................................................
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SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
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SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
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(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
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- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
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SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
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- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
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- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
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- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
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- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
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Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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Hodnocení studenta
Jméno studenta……………………………………Studijní obor……………...………………………
Akademický rok…………………………….….…Semestr….……..…………………………………
Pracoviště………………………………..………..Termín………………………………………..….
Hodnocení zpracovává vrchní nebo staniční sestra (písmenem) – A (výborně), B (velmi dobře), C
(dobře), D (uspokojivě), E (dostatečně), FX (nedostatečně) s možným upřesňujícím komentářem.
SCHOPNOST KOMUNIKOVAT
- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
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- komunikace se spolupracovníky….....……………………….….……………………………..
- komunikace s nemocnými………………………………………….………………………….
SCHOPNOST KOOPEROVAT
- zájem o profesi...........................................................................................................................
- pracovní morálka………………………..…………………………………….…….…………
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
- kreativní přístup…………………………………………………………………….……….…
- organizační schopnosti……………………………………………………………………..….
SAMOSTATNOST A VÝKONNOST
- aktivita během praxe……………….……..……………………………………………………
- vedení dokumentace…………………………………………………………………………...
- vypracování uložených úkolů………………………………………………………………….
SCHOPNOST PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST
- dodržování pracovní doby……………….…………………………………………………….
- dodržování zásad etiky……………………..………………………………………………….
- osobní úprava………………………………..…..…………………………………..…………
- dodržování zásad BOZP………………..…….…..……………………………………………
SCHOPNOST PŘEMÝŠLET A UČIT SE
- sběr údajů o pacientovi…………...………………...………….……………………………….
- analýza údajů a stanovení oš. dg…………………….....………………………………………
- stanovení cílů a intervencí………………………..……...……………………………………..
- odborná úroveň realizace intervencí.……………………..……………………………………
SCHOPNOST ZDŮVODŇOVAT A HODNOTIT
- hodnocení oš. péče…………….…………………..………...…………………………………

………………………….
Datum

……..……………………………………..
Razítko zdravotnického zařízení (oddělení),
podpis vrchní (staniční) sestry/mentora
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