Sylabus předmětu Úvod do klinické medicíny I praxe pro 1. ročník oboru všeobecné
lékařství 3. LF UK
Odborná praxe je nedílnou součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) v 1. ročníku. Probíhá
v průběhu celého akademického roku. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM
zaměřenou na obecnou problematiku péče o nemocné.
Zaměření/cíl odborné praxe
Cílem odborné praxe je, aby se studenti seznámili:
•

•
•

s problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a
lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo
ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby,
s problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formami
zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a potřebnou legislativou,
s posláním, organizací a službami zařízení, které zajišťují výše uvedeným klientům
odbornou pomoc

Organizace odborné praxe
1. Studenti mají možnost si zajistit odbornou praxi individuálně nebo mohou využít
možnosti organizované praxe 3. LF UK.
2. Odborná praxe probíhá buď formou blokové praxe (ve zkouškovém období nebo v době
letních prázdnin), nebo formou průběžné praxe i v době semestru.
3. Odborná praxe v 1. ročníku probíhá v zařízeních poskytujících komunitní péči, a to
v rozsahu 120 hodin, z toho 40 hodin se počítá na studium literatury, přípravu na
odbornou praxi a na závěrečné zpracování zprávy, a 80 hodin je určeno pro vlastní praxi.
4. Typy zařízení, kde může praxe probíhat: agentury domácí péče, denní stacionáře pro
seniory, denní stacionáře pro osoby s demencí, domovy se zvláštním režimem, hospice,
domovy pro seniory, léčebny pro dlouhodobě nemocné, ústavy sociální péče, apod.
5. Praxe v 1. ročníku nemůže probíhat v psychiatrických léčebnách, ani v zařízeních
poskytujících akutní péči, to znamená v nemocnicích a ambulancích.
6. Studenti se zapisují do elektronického přihlašovacího systému ÚKM praxe
(http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz).
7. Do 14 dnů po ukončení praxe student vloží do elektronického systému zprávu o praxi
zpracovanou podle požadavků 3. LF UK. Po schválení učitelem bude zpráva
zpřístupněna kontaktní osobě (hodnotiteli) z instituce, kde student praxi vykonával.
8. Po schválení zprávy bude kontaktní osobě (hodnotiteli) zaslán e-mail se žádostí
o hodnocení studenta elektronickou formou.
9. Zápočet do SIS za praxi se uděluje na základě schválené zprávy o praxi a pozitivním
hodnocení studenta hodnotitelem.
10. Místo elektronického hodnocení může student požádat hodnotitele o vyplnění
papírového formuláře. Zápočet bude do SIS zadán až po předložení formuláře na Ústavu
ošetřovatelství ve vypsaných termínech.

Zpráva z praxe v rozsahu 1500 slov obsahuje tyto součásti:
1. Popis organizace/zařízení, kde praxe probíhala
1.1 Název organizace, adresa
1.2 Druh poskytované služby
1.3 Zřizovatel
1.4 Cílová skupina klientů
1.5 Popis činnosti (výkony)
1.6 Financování zařízení
2. Kazuistika JEDNOHO pacienta/klienta
2.1 Popsat, jak nemoc nebo handicap ovlivňuje rodinnou, pracovní a sociální situaci
pacienta/klienta
2.2 Popsat, jak nemoc nebo handicap ovlivňuje soběstačnost v běžných denních
činnostech
2.3 Popsat péči, která je pacientovi/klientovi poskytována
2.4 Popsat pohled pacienta/klienta na poskytovanou péči
2.5 Popsat způsob komunikace pacienta/klienta s okolím, včetně ošetřujících a studentů
3. Role studenta/studentky
3.1 Osobní cíl
3.2 Výstup učení
3.3 Sebereflexe
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