Rozpis seminářů a cvičení DPA5, PA1
Zimní semestr 2017 / 2018
Datum
1.
21. 9. 2017

2.
28. 9. 2017
3.
5. 10. 2017

4.
12. 10. 2017
5.
19. 10. 2017
6.
26. 10. 2017
7.
2. 11. 2017

8.
9. 11. 2017

9.
16. 11. 2017

10.
23. 11. 2017

11.
30. 11. 2017

Téma
Základní lůžková jednotka - možnosti, základní požadavky pro
provoz, specifika gynekologických a porodnických pracovišť,
včetně ambulantních pracovišť.
Úprava lůžka, typy lůžek (por. JIP, novor).
Státní svátek
Epidemiologický režim v lůžkových zařízeních, specifika gyn-por
pracovišť, především JIP gynekologického typu a porodního sálu.
Dezinfekce a sterilizace (péče o pomůcky, povrchy), bariérová
ošetřovatelská péče, nozokomiální infekce a jejich prevence.
Exkurze – MNUL, centrální desinfekce, sterilizace

Počet
hodin
4

4

4

Konference FZS, UJEP
Příjem, překlad a propuštění ženy ze zdravotnického zařízení.
Zdravotnická dokumentace, edukace.
Specifika porodnického příjmu, příjmu s akutním stavem.
Stravování ve zdravotnických zařízeních, diety, alternativní
způsoby výživy, intenzifikované režimy výživy. Zásady výživy po
operačních výkonech v gyn., požadavky na výživu těhotných žen a
šestinedělek. Sběr anamnestických údajů, stanovení možných
problémů – jejich řešení.
Hygienická péče (ranní a večerní toaleta, celková koupel, mytí
vlasů na lůžku), manipulace s p/k (z lůžka do koupelny, na lůžku),
mobilizace, problematika dekubitů.
Specifika hygieny ženy po gyn. výkonech, na oddělení šestinedělí.
Příprava na gyn. výkon.
Koupel novorozence; první ošetření novorozence – praktický
nácvik.

4

1. zápočtový test – cvičení 1. - 8.
Fyziologické funkce, sledování, hodnocení a zaznamenávání
parametrů. Nácvik techniky měření TK, P, TT, dechu, vědomí.
Sledování a hodnocení vylučování. Stanovení možných
ošetřovatelských problémů a jejich řešení. Význam sledování FF u
těhotných žen, rodiček a šestinedělek.
Vyprazdňování TS, klyzma; katetrizace MM, sběr anamnestických
údajů, stanovení možných problémů - jejich řešení. Praktický
nácvik. Problematika vyprazdňování u žen po gyn operaci.,
těhotných a šestinedělek.
Biologický materiál a jeho využití v diagnostice. Jednotlivé
techniky odběrů. Nácvik dovedností. Spolupráce p/k. Nejčastější
odběry biologického materiálu v prenatální péči, v přípravě na
operační výkon. Praktická příprava.

4

4

4

4

4

12.
7. 12. 2017
13.
14. 12. 2017
15.
4. 1. 2018

Exkurze – MNUL, odběry biologického materiálu

4

Aplikace léků, teoretický úvod. Aplikace léků per os, sběr
anamnestických dat, stanovení možných problémů a jejich řešení.
Nejčastější indikační skupiny užívané v GYN - POR.
2. zápočtový test – cvičení 9. - 13.
Opakování.

4

Podmínky udělení zápočtu:
1.
2.
3.
4.
5.

Semináře povinné (povinná docházka)
Předpokládá se teoretická příprava před každým seminářem dle zadání
Splnění 2 testů minimálně na dolní hranici 70 %
Při nesplnění testů nutno napsat průřezový test na 75 %
Prokázání praktických dovedností

4

