
Čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál 

 

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 

 

Základní ošetřovatelská péče 

Část 01 - Nemocniční lůžko 

 

Část 02 - Druhy nemocničních lůžek 

 

Část 03 - Základní vybavení lůžka 

 

Část 04 - Pomocná zařízení lůžka 

 

Část 05 - Zásady pro úpravu nemocničního lůžka 

 

Část 06 - Úprava nemocničního lůžka bez nemocného  

 

Část 07 - Úprava nemocničního lůžka s nemocným 

 

Část 08 - Manipulace s použitým prádlem 

 

Část 09 - Ošetřovatelský proces při zajišťování hygieny 

 

Část 10 - Celková koupel ležícího nebo nehybného klienta na lůžku 

 

Část 11 - Získávání informací o osobní hygieně klienta 

 

Část 12 - Hygiena dutiny ústní 

 

Část 13 - Podávání stravy nemocným 

 

Část 14 - Ošetřovatelská anamnéza 

 

Část 15 - Fyzikální vyšetření 

 

Část 16 - Aktivity sestry před podáváním stravy 
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Část 17 - Podávání léků 

 

Část 18 - Kontraindikace pro podání léků ústy - per os 

 

Část 19 - Pokyny pro bezpečné podání léku  

 

Část 20 - Aktivity sestry při podání léku  

 

Specializovaná ošetřovatelská péče  

Část 01 - Sledování krevního tlaku 

 

Část 02 - Faktory ovlivňující krevní tlak 

 

Část 03 -  Měření krevního tlaku  

 

Část 04 - Aktivity sestry a příprava klienta  

 

Část 05 - Definice rány  

 

Část 06 - Hojení ran  

 

Část 07 - Příprava na převaz  

 

Část 08 - Průběh převazu  

 

Část 09 - Úkony po převazu  

 

Část 10 - Rehabilitační ošetřovatelství  

 

Část 11 - Polohování nemocných  

 

Část 12 - Polohování nemocných – léčebné polohy  

 

Část 13 - Ošetřovatelská péče při polohování  

 

Část 14 - Ošetřovatelská péče při polohování – prevence problémů  

 

Část 15 - Příprava vizity  

 

Část 16 - Aktivity sestry při lékařské vizitě a po jejím skončení  

 

Telefonáty 

Část 01 - Rozhovor sestry s pracovníkem Centra technické ortopedie  

 

Část 02 - Rozhovor sestry s biochemickou laboratoří  

 

Část 03 - Rozhovor staniční sestry se sestrou z jiného oddělení  

 

Část 04 - Rozhovor staniční sestry s podřízenou  
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Péče o seniory 

Část 01 - Geriatrické ošetřovatelství 

 

Část 02 - Oblasti ošetřovatelské péče o seniory 

 

Část 03 - Zásady komunikace se seniory 

 

Část 04 - Uspokojování potřeby být bez bolesti 

 

Cvičení pro prezenční fázi výuky 

 

Nemocniční lůžko (.pdf) 

Hygiena pacienta (.pdf) 

Hygiena dutiny ústní (.pdf) 

Podávání stravy (.pdf) 

Medikace (.pdf) 

Krevní tlak (.pdf) 

Převaz (.pdf) 

Polohování (.pdf) 

Vizita (.pdf) 
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