
Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky  

Nemocnice/klinika  

Část 01 - Lůžková zařízení v České republice 

 

Část 02 - Struktura nemocnice 

 

Část 03 - Obory medicíny 

 

Část 04 - Zdravotnický tým nemocnice 

 

Část 05 - Zdravotnický tým nemocnice – ošetřovatelský personál 

 

Část 06 - Nový zaměstnanec - seznámení s provozem pracoviště 

 

Část 07 - Nový zaměstnanec - seznámení s technickým vybavením pracoviště 

 

Lidské tělo 

Část 01 - Páteř a hrudník 

 

Část 02 - Lebka 

 

Část 03 - Kostra končetin 

 

Část 04 - Spojení kostí 

 

Část 05 - Kosterní svaly 

 

Část 06 - Funkce a stavba krve 

 

Část 07 - Obranné reakce organismu 

 

Část 08 - Srdce, tepny a žíly 

 

Část 09 - Dýchací cesty 

 

Část 10 - Plíce a mechanika dýchání 

 

Část 11 - Trávící systém - hlavový a hrudní oddíl trávící trubice 

 

Část 12 - Trávící systém - žaludek 

 

Část 13 - Trávící systém - tenké a tlusté střevo 

 

Část 14 - Játra 

 

Část 15 -  Žlučové cesty  

 

Část 16 - Slinivka břišní 

 

Část 17 - Složení potravy 
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Část 18 - Močový systém a vylučování - ledvina 

 

Část 19 - Močový systém a vylučování - vývodné močové cesty  

 

Část 20 - Kožní ústrojí 

 

Část 21 - Látkové řízení organismu - hormony 

 

Část 22 - Nervové řízení organismu - stavba a funkce 

 

Část 23 - Nervové řízení organismu - mozek 

 

Část 24 - Nervové řízení organismu – mícha 

 

Vyšetření  

Část 01 - Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou 

 

Část 02 - Ultrazvuk žlučníku a štítné žlázy 

 

Část 03 - Snímky rukou a nohou 

 

Část 04 - CT mozku 

 

Část 05 - Snímek plic a kolena vestoje 

 

Část 06 - Vyšetření tlustého střeva I 

 

Část 07 - Vyšetření tlustého střeva II 

 

Část 08 - Vyšetření jícnu 

 

Část 09 - CT u traumatu 

 

Část 10 - Rentgen zraněného  

 

Část 11 - Vyšetření malého dítěte  

 

Část 12 - Vyšetření těhotné pacientky 

 

Léčba/operace 

Část 01 - Akutní zánět průdušek 

 

Část 02 - Chronický zánět průdušek 

 

Část 03 - Zánět plic (pneumonie) 

 

Část 04 - Příjem pacienta - sdělení problému 

 

Část 05 - Části anamnézy 

 

Část 06 - Lékařská anamnéza 

http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic18.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic19.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic20.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic21.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic22.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic23.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/24/cvic24.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic01.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic02.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic03.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic04.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic05.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic06.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic07.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic08.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic09.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic10.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic11.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/25/cvic12.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic01.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic02.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic03.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic11.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic12.html
http://imed-komm.jcu.cz/dir/26/cvic13.html


 

Část 07 - Vyšetření před operací 

 

Část 08 - Poučení pacienta před operací 

 

Část 09 - Definice vizity 

 

Část 10 - Druhy lékařských vizit 

 

Část 11 - Malá lékařská vizita 

 

Část 12 - Převaz po operaci 

 

Část 13 - Propuštění lékařem 

 

Část 14 - Propuštění - administrativní záležitosti 

 

Cvičení pro prezenční fázi výuky 

 

Mezinárodní program WHO HPH (.pdf) 

Využití homeopatických léků v běžné lékařské praxi (.pdf) 

Povinnost mlčenlivosti ve zdravotnické praxi (.pdf) 

Provozní náklady českých zdravotních pojišťoven (.pdf)  

Přeshraniční péče pro evropské pacienty (.pdf) 

Denní dekurz 1 (.pdf) 

Denní dekurz 2 (.pdf) 
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