Rozpis seminářů a cvičení DPA15, PA1
Letní semestr 2017 / 2018
Datum

Téma

1.
12. 2. 2018

Aplikace léků, teoretický úvod. Aplikace léků per os, sběr
anamnestických dat, stanovení možných problémů a jejich řešení.
Specifika užívání léčiv v těhotenství a v době laktace a kojení.
Nejčastější indikační skupiny užívané v gyn - por.
Parenterální aplikace léčiv - s.c., i.m., i.v., nejčastěji aplikované
indikační skupiny a jejich charakteristika. Injekční léčiva užívaná
v praxi porodní asistentky. Stanovení možných ošetřovatelských
problémů a jejich řešení. Nácvik dovedností.
Zavádění permanentního žilního katetru, ošetřovatelská péče o
ženu s PŽK, CŽK. Aplikace léčiv parenterální cestou. Stanovení
možných rizik, ošetřovatelský problémů a jejich řešení.
Infúze - nácvik odborných technik a dovedností. Dokumentování
aplikace. Stanovení možných ošetřovatelských problémů a jejich
řešení. Nejčastěji používaná infúzní terapie v praxi gyn-por a její
specifika.
Transfúze - nácvik odborných technik a dovedností.
Dokumentování aplikace. Stanovení možných ošetřovatelských
problémů a jejich řešení.
Ostatní aplikační způsoby, oxygenoterapie. Vaginální a rektální
aplikace léčiv, transdermální formy léků využitelné v gyn-por.
Využití oxygenoterapie v praxi porodní asistentky - aplikační
způsoby. Nácvik dovedností.
Punkce a endoskopie. Teoretické poznámky, punkční a
endoskopické techniky využitelné v oboru gynekologie a
porodnictví. Příprava pomůcek k výkonu, spolupráce se ženou.
Stanovení možných ošetřovatelských problémů a jejich řešení.
Nácvik dovedností.
Státní svátek
Hojení ran, proleženiny, prevence, monitorovací techniky a
postupy při řešení. Současné trendy v hojení rány, sledování a
hodnocení operační rány (laparotomie, op. rány po laparoskopii,
episiotomie), dokumentace hojení. Proleženiny, příčiny, faktory
podporující vznik, možnosti řešení. SAMOSTUDIUM
Práce PA na operačním sále. Požadavky na stavební, materiální a
personální uspořádání operačního traktu. Pozice PA v operačním
týmu. Gynekologické instrumentárium pro malé vaginální výkony.
Šicí materiál. Zásady pro pohyb PA po operačním sále. Nácvik
přípravy PA k operaci (chirurgické mytí, desinfekce operačního
pole, rouškování).
Problematika smrti a umírání. Teoretické poznámky. Požadavky
na zdravotnický personál. Etický přístup k umírajícímu a
pozůstalým. Smrt a umírání v gynekologii a porodnictví. Specifika
perinatální ztráty, pozdních abortů. Mateřská úmrtnost.
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Semináře povinné (povinná docházka)
Předpokládá se teoretická příprava před každým seminářem dle zadání
Splnění zápočtového testu na dolní hranici 70 %
Při nesplnění testu nutno napsat průřezový test na 75 %
Prokázání praktických dovedností během výuky

Okruhy k praktické zkoušce:
Student si k vylosovanému výkonu připraví pomůcky a následně výkon provede.
Zároveň by měl student prokázat teoretické základy z tématu odpovídající danému výkonu.
1. Úprava lůžka, polohování
2. Hygienická péče – koupel novorozence, první ošetření novorozence
3. Vyprazdňování moči – jednorázové cévkování ženy
4. Vyprazdňování moči – zavedení permanentního katétru u ženy
5. Vyprazdňování stolice – očistné klyzma
6. Odběry biologického materiálu – odběr krve na hematologické vyšetření
7. Odběry biologického materiálu – odběr krve na biochemické vyšetření
8. Odběry biologického materiálu – odběr materiálu na cytologické vyšetření
9. Měření fyziologických funkcí
10. Aplikace léků – p.o., zásady aplikace
11. Aplikace léků parenterální cestou – i.m., s.c.
12. Aplikace léků parenterální cestou – i.v., zavedení periferního žilního katetru
13. Aplikace léků parenterální cestou – infuzní terapie, ředění infuzních roztoků
14. Transfúze – příprava pomůcek, asistence při aplikaci
15. Ostatní aplikace léků – oxygenoterapie, aplikace léků per rektum, per vaginam

