
Stáže si volíte po přihlášení do rozvrhu v záložce Volitelnost. Po kliknutí na Volitelné 
předměty ZS či LS se vám rozbalí názvy stáží, jejich popis a dále pak jednotlivé 
termíny, u některých se můžou zobrazit i kolize s pevným rozvrhem pro váš daný kruh.  

Vše je také popsáno v Nápovědě – Volitelnost.  

 

Popis stáží pro 1. ročník 

Pro všechny stáže platí: 

 s sebou jmenovku, vlastní obuv splňující podmínky BOZP, plášť, logbook 
  podmínkou zápočtu v daném modulu je 100% účast na stáži včetně reflexe na A4 
 Student bude dodržovat platná nařízení vlády a stanovení děkanátu 3.lf a UK 

 

Zimní semestr 

 

Rehabilitace a časná mobilizace 

 Student se dostaví na sekretariát KAR FNKV, obdrží klíče od studentské šatny 
k odložení osobních věcí a bude se hlásit v 1. nebo 2. patře Mgr. Honců  

 Student bude praktikovat a osvojovat si postupy vyučované v modulu RHB a časná 
mobilizace 
 

Endoskopie  

 jednodenní stáž v rámci modulu Metabolismus a výživa 
 student se seznámí se specifiky ose péče o pac. před, během a po  endoskopickém vyš 
 komentovaný endo výkon lékařem 
 dále bude student seznámen s péčí o endoskop – příprava, zacházení, desinfekce 
 student se dostaví v časech dle přihlašování na pavilon I ve FNKV do 2. patra a bude 

se hlásit u s.s. Mgr. Ringsmuthové 

 

Kardiosály 

 1denní stáž v rámci modulu Kardiologie 
 Student se dostaví v časech dle přihlašování na pavilon S ve FNKV, do přízemí ke 

kardiosálům, bude se hlásit u sálové sestry 
 Student bude seznámen se specifiky péče o pac. nakardiosálu dle vlastního výběru 

 

 

 



Katetrizace močového měchýře muže 

 1 denní stáž v rámci modulu Péče o pacienta po chirurgickém výkonu 
 Studenti se budou hlásit v 8:30 na sekretariátu urologické kliniky, na pavilonu H ve 4. 

patře, sdělí, že jdou na prim. Klézlem 

 

Letní semestr 

 

Extrakorporální metody náhrady funkce srdce 

 Student se dostaví v časech dle přihlašování na pavilon M ve FNKV, do suterénu ke 
dveřím na KCH RES, bude se hlásit u Bc. Šárky Hrdé 

 ke splnění je potřeba účast na dvou 1denních stážích 

 1.den praxe – kardiochirurgie, operační sály, mimotělní oběh 

Seznámení se schodem kardiochirurgických operačních sálů, operačními výkony, 
zásady chování na operačním sále, hygienicko - epidemiologický režim. Ukázka 
zařízení pro mimotělní oběh, typy krevních pump, materiály a povrchy materiálů 
používaných okruhů pro mimotělní oběh. Typy, princip a funkce oxygenátoru. 
Monitorace pacienta během kardiochirurgických výkonů, monitorace hemodynamiky. 
Kanylační techniky a druhy kanyl. Antikoagulace během mimotělního oběhu. Zásady 
a předpisy související s vedením mimotělního oběhu. 
 

 2. den praxe – ECMO 
 
Použití mechanických srdečních podpor, základní rozdělení.  
ECMO a jeho využití v akutní medicíně, ukázka přípravy setu přístroje. 
Ošetřovatelská péče o pacienta na ECMO (převazy kanyl, polohování, transport 
pacienta). 
Kontrapulzace princip použití, praktická ukázka. 
Autotransfuzní systémy využívané během a po kardiochirurgických výkonech.  
 

 

Šok 

 1denní stáž v rámci moduluŠok 
 Student se seznámí se specifikyIP při péči, především monitoraci pac. v šokovém 

stavu 
 Student se dostaví v časech dle přihlašování na pavilon N ve FNKV, na KPM do 1. 

patra ke dveřím JIP popáleniny, bude se hlásitv.s. Mgr. Šetelíkové 

 

 

 



Neurochirurgický modul 

 1denní stáž v rámci Neuromodulu 
 Student bude seznámen se specifiky ose péče o pac. s neuroonemocněním 
 Student se dostaví v časech dle přihlašování na pavilon S1 ve FNKV, ke dveřím NCH 

JIP, bude se hlásit s.s Bc.  Aleně Sybalové 

 

UZ v ruce 

 stáž se vztahuje k předmětu: Neuroaxiální a regionální techniky 
 výuka probíhá ve vybraných termínech a v časech 8:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30, každý 

student je povinen se zúčastnit jednoho vybraného termínu 
 S sebou si studenti vezmou: logbook, přezůvky, jmenovky, plášť a respirátor. Studenti 

jsou povinni dodržovat nařízení vlády a opatření vydané děkanátem 3. LFUK 
vzhledem k pandemické situaci Covid 19. 

 sraz studentů je ve 3. patře, pav. H, sekretariát KAR, u šatny studentů (naproti 
simulační/zasedací místnosti 304) 

 jedná se o praktickou výuku s ultrazvukem v ruce, která probíhá na lůžkách KAR či 
PACU v malých skupinách, výuka je zaměřena na praktický nácvik detekce 
nervových a cévních struktur a UZ asistenci u intervenčních výkonů. 

 
Speciální anesteziologie 
 
Ke splnění je potřeba účast na obou stážích, viz. níže 
 
Operační sál s anesteziologickou sestrou  
 
 
 výuka probíhá ve vybraných termínech a v čase 9:00 - 12:00 
 s sebou si studenti vezmou: logbook, přezůvky, jmenovky, plášť a respirátor. Studenti 

jsou povinni dodržovat nařízení vlády a opatření vydané děkanátem 3. LFUK 
vzhledem k pandemické situaci Covid 19. 

 sraz studentů je ve 3. patře, pav. H, sekretariát KAR, u šatny studentů (naproti 
simulační/zasedací místnosti 304), kde si je vyzvedne st. sestra Schwarzová nebo 
pověřená anesteziologická sestra 

 náplní stáže je seznámit studenty s provozem operačního sálu stran anesteziologického 
zajištění pacienta 

 
 
Na operačním sále - simulace 
 
 
 výuka probíhá ve vybraných termínech a v čase 8:00 - 11:30 v simulační učebně A 

218 
 s sebou si studenti vezmou: logbook, přezůvky, jmenovky, plášť a respirátor. Studenti 

jsou povinni dodržovat nařízení vlády a opatření vydané děkanátem 3. LFUK 
vzhledem k pandemické situaci Covid 19. 

 náplní stáže je vyzkoušet si anesteziologický provoz na operačním sále formou 
simulace 


