Úvod do klinické medicíny II praxe
Odborná praxe je součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) ve 2. ročníku. Probíhá
v průběhu celého akademického roku. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM II.
zaměřenou na obecnou problematiku klinické propedeutiky a péče o nemocné.
Zaměření/cíl odborné praxe
Cílem odborné praxe je, aby se studenti
• seznámili s problematikou akutního a plánovaného příjmu nemocného do
zdravotnického zařízení,
• seznámili s problematikou týmové péče ve zdravotnických zařízeních a s komunikací
v rámci multidisciplinárních týmů (včetně záznamů do zdravotnické dokumentace),
• procvičovali profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými,
• seznámili s indikací k vyšetření, péčí o nemocného před vyšetřením, v průběhu
vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření
(radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), i se sdělováním
výsledků vyšetření nemocným,
• získali zručnost při provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení
fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba
bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry
kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče výživa nemocných, dekubity a chronické rány, prevence pádů, převazy chirurgických
ran, apod.).
• seznámili s problematikou edukace nemocných v souvislosti s diagnostickoterapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti
s onemocněním (např. diabetes mellitus),
• seznámili s problematikou plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek
včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.
Organizace odborné praxe
Studenti mají možnost si zajistit odbornou praxi individuálně nebo mohou využít možnosti
organizované praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Organizace individuální odborné praxe
1. Odborná praxe probíhá buď formou blokové praxe (ve zkouškovém období nebo v době
letních prázdnin), nebo formou průběžné praxe i v době semestru.
2. Odborná praxe ve 2. ročníku probíhá v zařízeních poskytujících akutní péči
(v nemocnicích), a to v rozsahu 2 týdnů, tzn. 80 hodin.
3. Část praxe absolvuje student na oddělení akutního příjmu a/nebo v odborné ambulanci
a část na lůžkové části kliniky/oddělení interního nebo chirurgického typu pod vedením
lékaře a ve spolupráci s nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří se podílejí na
péči o nemocné (tzn. se sestrami, fyzioterapeuty, event. ergoterapeuty, nutričními
terapeuty, sociálními pracovníky, radiologickými laboranty, event. dalšími pracovníky
podle místních podmínek).
4. Vzhledem k charakteru praxe ve 2. ročníku se doporučují kliniky/oddělení interního
nebo chirurgického typu, kde mají studenti lepší příležitost ke splnění sylabu praxe a k
procvičení požadovaných výkonů.

5. Student se zájmem o individuální praxi si cca 2 měsíce před plánovaným nástupem na
praxi vyzvedne na studijním oddělení formuláře smlouvy ve dvou kopiích (podepsané
proděkanem). Formuláře vyplní a nechá po předběžném souhlasu primáře nebo vrchní
sestry kliniky/oddělení podepsat vedením nemocnice. Jednu kopii smlouvy student
odevzdá na studijním oddělení 3. LF UK v ideálním případě před nástupem na praxi.
6. Student se zájmem o individuální praxi vyplní do elektronického přihlašovacího
systému ÚKM II praxe (http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz) všechny požadované údaje o
zdravotnickém zařízení a kontaktní osobě a hodnotiteli praxe. Doporučuji, aby si každý
student dobře prostudoval manuál k přihlášení na praxi před jednáním v nemocnici, aby
věděl, o které údaje má kontaktní osobu a hodnotitele požádat.
7. Výběr pracoviště se schvaluje. Rozhodnutí o schválení, nebo žádost o doplnění
informací či zamítnutí žádosti je studentu oznámeno e-mailem.
8. Do seznamu výkonů student průběžně doplňuje data, kdy výkon viděl, asistoval nebo
pod odborným dohledem provedl a požádá pracovníka, který prováděl odborný dohled
o podpis. Splněné výkony potvrzuje do logbooku učitel Ústavu ošetřovatelství 3. LF
UK ve vypsaných termínech.
9. Do 1 týdne 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.
10. Po schválení zprávy bude kontaktní osobě (hodnotiteli) zaslán e-mail se žádostí
o hodnocení studenta elektronickou formou.
11. Zápočet do SIS za praxi se uděluje na základě schválené zprávy o praxi a pozitivním
hodnocení studenta hodnotitelem.
12. Místo elektronického hodnocení může student požádat hodnotitele o vyplnění
papírového formuláře. Zápočet bude do SIS zadán až po předložení tohoto hodnocení
na Ústavu ošetřovatelství ve vypsaných termínech.
13. Zápočet do SIS za ÚKM II praxi se uděluje na základě schválené individuální praxe,
zprávy o praxi, pozitivním hodnocení studenta hodnotitelem ze zdravotnického zařízení
a předloženém potvrzení o splnění požadovaných výkonů.
Organizace odborné praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
1. Odborná praxe probíhá buď formou blokové praxe (ve zkouškovém období nebo v době
letních prázdnin), nebo formou průběžné praxe i v době semestru.
2. Odborná praxe ve 2. ročníku probíhá v rozsahu 2 týdnů, tzn. 80 hodin.
3. Část praxe absolvuje student na oddělení akutního příjmu a/nebo v odborné ambulanci
a část na lůžkové části kliniky/oddělení interního nebo chirurgického typu pod vedením
lékaře a ve spolupráci s nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří se podílejí se
na péči o nemocné (tzn. se sestrami, fyzioterapeuty, event. ergoterapeuty, nutričními
terapeuty, sociálními pracovníky, radiologickými laboranty, event. dalšími pracovníky
podle místních podmínek).
4. Vzhledem k charakteru praxe ve 2. ročníku se doporučují kliniky/oddělení interního
nebo chirurgického typu, kde mají studenti lepší příležitost ke splnění sylabu praxe a k
procvičení požadovaných výkonů. Ve FNKV se jedná o 1., 2., 3. interní kliniku,
Chirurgickou kliniku, Ortopedicko-traumatologickou kliniku, Neurologickou kliniku,
Neurochirurgickou kliniku, Urologickou kliniku.
5. Student se zájmem o praxi ve FNKV se přihlásí v elektronickém systému do
organizované praxe ÚKM II praxe (http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz) k termínu, o který
mají zájem. V elektronickém systému student uvidí i další studenty, kteří s ním budou
ve stejném termínu praktikovat na klinice.

6. STUDENT UŽ NEKONTAKTUJE VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ FNKV ANI
VRCHNÍ SESTRU KLINIKY. Po dohodě s FNKV plně postačuje elektronické
přihlášení.
7. Nástup na praxi (čas, místo) je uvedeno v poznámkách u dané kliniky.
8. Do seznamu výkonů student průběžně doplňuje data, kdy výkon viděl, asistoval nebo
pod odborným dohledem provedl a požádá pracovníka, který prováděl odborný dohled
o podpis. Splněné výkony potvrzuje do logbooku učitel Ústavu ošetřovatelství 3. LF
UK ve vypsaných termínech.
9. Do 1 týdne 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.
10. Po schválení zprávy učitelem bude kontaktní osobě (hodnotiteli) zaslán e-mail se
žádostí o hodnocení studenta elektronickou formou.
11. Zápočet do SIS za praxi se uděluje na základě schválené zprávy o praxi a pozitivním
hodnocení studenta hodnotitelem.
12. Místo elektronického hodnocení může student požádat hodnotitele o vyplnění
papírového formuláře. Zápočet bude do SIS zadán až po předložení tohoto hodnocení
na Ústavu ošetřovatelství ve vypsaných termínech.
13. Zápočet do SIS za ÚKM II praxi se uděluje na základě schválené individuální praxe,
zprávy o praxi, pozitivním hodnocení studenta hodnotitelem ze zdravotnického zařízení
a předloženém potvrzení o splnění požadovaných výkonů.
Zpráva o praxi
Zprávu o praxi zpracuje student v průběhu praxe a do elektronického systému http://praxeukm.lf3.cuni.cz vloží do 1 týdne od ukončení praxe. Rozsah zprávy je 1500 slov, formální
úprava je obvyklá pro seminární práce. Obsah odpovídá zaměření a cíli praxe a obsahuje
• informace o zdravotnickém zařízení a odděleních, kde praxe probíhala,
• popis praxe na oddělení akutního příjmu nebo v odborné ambulanci, kazuistiku jednoho
pacienta, se kterým se student/ka setkal/a, resp. sledoval/a jejich vyšetření a ošetření na
akutním příjmu/v odborné ambulanci, a přehled výkonů, které prováděl/a, komunikaci
s nemocnými,
• popis praxe na lůžkovém oddělení, včetně kasuistiky jednoho pacienta, jejíž součástí
bude anamnéza, výsledky vyšetření, kterých se student/ka účastnil/a, klinické postupy,
které student/ka u pacienta viděl/a, u kterých asistoval/a nebo je prováděl/a,
• popis spolupráce a komunikace s lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky sestrami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, radiologickými asistenty, nutričním
terapeutem, sociální pracovnicí, aj.
• další zajímavé vyšetření/výkony, které se student/ka viděl/a, u kterých asistoval/a nebo
je prováděl/a a které nejsou uvedeny v přehledu výkonů pro ÚKM II praxi
• složité situace, na které student/ka stále myslí
• reflexe celé praxe
• jiné – např. jmenovitá pochvala a poděkování zdravotníkům
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