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N Á P L Ň 

prázdninové praxe studentů IV. ročníku Všeobecného lékařství  
 

Chirurgie 
 

Student se má během prázdninového praktikování seznámit s chodem 
chirurgického oddělení v části ambulantní a lůžkové. Aktivně se má spolupodílet 
na vypracování a vedení zdravotnické dokumentace (chorobopis atd.). Prakticky se má 
naučit ošetřovat drobná chirurgická poranění, ovládnout obvazovou techniku a všechny 
druhy imobilizace končetin. Aktivně se účastní práce na operačním sále (asistence 
u menších chirurgických výkonů). 

Je vhodné, aby se posluchač zúčastnil asi dvou pohotovostních služeb, aby poznal 
problematiku akutní chirurgie. 
  

Během prázdninového praktikování se doporučuje zaměření zejména na tyto 
tematické okruhy: 
 

- traumatologie, hlavně končetinové (fraktury a luxace), konzervativní a operační 
léčba, poúrazová rehabilitace; 

- náhlé příhody břišní, problematika jejich diagnózy a diferenciální diagnózy 
a včasná operativní léčba; 

- náhlé příhody urologické; 
- předoperační vyšetření a příprava; 
- pooperační ošetřování, intenzivní péče, parenterální výživa. 

 
 Praxe musí být absolvována po dobu dvou týdnů na všeobecném chirurgickém 
pracovišti s možností 20% délky stáže (maximálně 2 dny) na příbuzných odděleních 
(ortopedie, neurochirurgie, urologie a plastická chirurgie). 
 
 O průběhu prázdninového praktikování si vedou studenti záznamy. Vedoucí 
chirurgického pracoviště hodnotí studenty jak po stránce teoretické připravenosti, tak 
i jejich aktivitu v získávání vědomostí. 
 
Interna 

 
Cílem je získat praktické poznatky z provozu interního oddělení a ověřovat si 

teoretické znalosti přímo u lůžka nemocného a v ambulantní praxi. Je třeba, aby se 
student seznámil s činností lékařů a SPZ interního oddělení nemocnic v lůžkové části 
i v ambulantní složce. 
 

- Student pracuje u lůžka nemocného pod vedením sekundárního lékaře, vyšetřuje 
nově přijímaného nemocného, vypracuje chorobopis, sestaví návrh 
na diagnostické vyšetřovací postupy a připraví příslušnou dokumentaci. Seznámí 
se s tiskopisy, zvládne administrativní postupy (hlášení o úmrtí, o infekčních 
chorobách, onkologické hlášení). 
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- Pravidelně se účastní vizity ve spolupráci se sekundárním lékařem, sleduje vývoj 

onemocnění, podílí se na rozborech, stanovuje diagnózu, diferenciální diagnózy 
a na terapii (bude mu přiděleno 4 - 5 nemocných). 

- Naučí se psát dekurs, diagnostické souhrny, záznamy o terapii, doporučení 
pro domácí léčení a propouštěcí zprávy. 

- Kromě odběru krve aplikuje injekce, zvládne i zavádění žaludeční event. 
duodenální sondy, cévkování moče, odběry materiálu k vyšetření. 

- Zúčastní se všech složitějších vyšetření např. punkcí kostní dřeně, uzlin, jater, 
sleziny, pleurální a abdominální punkce, endoskopických vyšetření, bude mít 
možnost samostatně vyšetřovat moč včetně sedimentů, KO s diferenciálem, 
event. sternální punktát, seznámí se s prací na EKG, RTG a ultrazvukovém 
pracovišti. 

- Naučí se všechny předepsané postupy při aplikaci krevní transfúze. 
- Seznámí se s prací na JIP a na oddělení s diferencovanou péčí. 
- Seznámí se s prací na příjmové ambulanci a v ambulantní složce a podle možnosti 

pozná práci v ordinaci obvodního nebo závodního lékaře. 
- Bude mít dvě příslužby při pohotovostní službě, aby poznal postupy při akutních 

příhodách a seznámil se s terapeutickými postupy. 
 

 Praxe musí být absolvována po dobu dvou týdnů na interním oddělení. 
Student si povede záznam o skutečné činnosti během prázdninové praxe, 

kterou potvrdí vedoucí pracovník. 
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IV. ročník všeobecné lékařství 

Z Á Z N A M 

prázdninové praxe v chirurgii a vnitřním lékařství, hodnocení studenta 

Jméno a příjmení studenta, UČO: 

......................................................................................................................................... 

Nemocnice: 

……………………………………………………………………………………..................... 

 
Hodnocení praxe zaznamená pracovník, který vede praxi. Zhodnotí vlastnosti praktikanta, píli, 

nadání, docházku na praxi apod. Záznam o praxi slouží jako doklad o jejím absolvování a je nutným 
podkladem pro udělení zápočtu. 

 
 
Hodnocení a trvání praxe:  

Interna (od:    do:   ) 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………….. dne ……………… 

  razítko a podpis 
 
Chirurgie (od:   do:   ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………………….. dne ……………… 

  razítko a podpis 
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