Informace k předmětu „Ošetřovatelství v neodkladné péči“
DDZZ III. - školní rok 2006/2007, letní semestr
Vyučující: Bc. Jiří Frei
Hodinová dotace: 3 x 5 hodin
Průběh vyučování:
- vyučující odprezentuje a vysvětlí některé předem vybrané hlavní kapitoly z modulu
- vyučující vysvětlí, odprezentuje, popř. prakticky předvede a naučí některá témata a výkony
dle zájmu studentů, související s náplní předmětu (studenti sami aktivně předem vznesou
požadavek na to, co by chtěli vysvětlit, naučit a dozvědět se – požadavky je možné vznést
již nyní prostřednictvím e-mailu – tato aktivita je vítaná a žádoucí!)
- praktický nácvik modelových situací a výkonů
- prezentace zadaných témat studenty v PowerPointu
- dle zájmu studentů možnost některých exkurzí do zdrav. zařízení (zaměřeno na intenzivní a
urgentní péči)
Kritéria k udělení zápočtu:
1) prezentace zadaného tématu (v PowerPointu) – dle rozdělení během výuky
2) aktivní účast během vyučování, pozitivní přístup k výuce
3) absence max. 10% z celkového počtu vyučovacích hodin
- v případě nesplnění některého z výše uvedených kritérií nutnost splnění zápočtového testu
na 80%, popř. vypracování zadané seminární práce v rozsahu min. 5 stran A4.
Požadavky ke zkoušce
- zkouška bude probíhat ústní formou a bude se skládat z praktické a teoretické části
- teoretická část zkoušky - každý student si vylosuje 2 otázky z předem uveřejněných
- praktická část - každý student názorně za využití všech dostupných pomůcek, modelů a
přístrojů předvede jeden jemu přidělený výkon, související s náplní předmětu a náplní práce
zdravotnického záchranáře
Cílem zkoušky je ověření teoretických a praktických znalostí z absolvovaného předmětu a
základní orientace ve všech nutných znalostech a dovednostech určených pro výkon povolání
zdravotnického záchranáře. Během zkoušky se kladně hodnotí nejen teoretické znalosti, ale
především vlastní správný úsudek, logické myšlení a praktická zručnost.
Seznam otázek ke zkoušce z předmětu bude k dispozici na www.sweb.cz/zdravotnictvi.info
nejpozději do 22.4.2007. Na této internetové adrese bude možné najít i některé zpracované
materiály určené studentům apod. Termíny zkoušky budou se studenty dohodnuty během
posledního vyučovacího bloku.
Kontakt na vyučujícího:
Bc. Jiří Frei
e-mail: jiri.frei@paramedik.cz
mobil: 775 320 305 – pouze v naléhavých případech

