Kurz: Čeština pro zahraniční ošetřovatelský personál
Téma: Vizita
a) Diskutujte.
1.
2.
3.
4.

Zúčastnili jste se někdy vizity?
Jaké druhy vizit rozeznáváme?
Jaké pomůcky si musí sestra na vizitu připravit?
Jaké úkony provádí sestra při vizitě?

b) Přečtěte si následující text.

Vizita
Vizita je pravidelná návštěva hospitalizovaného pacienta, kterou provádí lékař, sestra a ostatní
členové zdravotnického personálu. Probíhá většinou u lůžka pacienta, ale někdy může být
provedena například v ambulanci nebo na vyšetřovně.
Zjednodušeně by se dalo říci, že hlavním cílem vizity je předávání informací o zdravotním
stavu pacienta a o výsledcích různých vyšetření, informování pacienta o jeho zdravotním
stavu a o postupu při jeho léčení a ošetřování. Při vizitě se též provádí jednoduchá klinická
vyšetření.
Vizita má jistě i určitý společenský význam, protože její hlavní součástí je mezilidská
komunikace. Pro pacienta bývá často jediným okamžikem, kdy je v kontaktu se svým
lékařem, proto musí být chování personálu ohleduplné a taktní a pacienti musí mít rovněž
prostor na své dotazy.
Vizita, která probíhá na pokoji, kde leží více pacientů, může narážet na různé problémy, jako
jsou např. povinnost mlčenlivosti nebo ochrana osobních údajů při sdělování výsledků
vyšetření či diagnózy.
c) Odpovězte na otázky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co je vizita?
Kdo provádí vizitu?
Kde probíhá vizita?
Co je hlavním cílem vizity?
Proč má vizita určitý společenský význam?
Na jaké problémy může vizita narážet?

d) Spojte smysluplně věty a vytvořte souvětí.
a) protože její hlavní součástí je mezilidská komunikace.

3.

Vizita je pravidelná návštěva
hospitalizovaného pacienta,
Vizita probíhá většinou u lůžka
pacienta,
Zjednodušeně by se dalo říci,

4.

Vizita má jistě i určitý společenský

d) proto musí být chování personálu ohleduplné a taktní.

1.
2.

b) kdy je v kontaktu se svým lékařem.
c) ale někdy může být provedena například v ambulanci
nebo na vyšetřovně.

5.

význam,
Pro pacienta bývá vizita často
jediným okamžikem,

6.

Pacient má při vizitě příležitost ptát
se lékaře,

f) neboť zde nemůže být zcela zaručena ochrana
osobních údajů při sdělování výsledků vyšetření či
diagnózy.

7.

Vizita probíhající na pokoji s více
pacienty může narážet na různé
problémy,

g) že hlavním cílem vizity je předávání informací o
zdravotním stavu pacienta.

Klíč
1e 2c 3g 4a 5b 6d 7f

e) kterou provádí lékař, sestra a ostatní členové
zdravotnického personálu.

