I U V E N T A S
Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.
ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA
PŘEDMĚT:

ZDRAVÍ A KLINIKA NEMOCI

ŠKOLNÍ ROK:

2016/2017

TŘÍDA:

ZdL4

FORMA STUDIA:

DENNÍ

ČASOVÁ DOTACE:

4 hodiny týdně

1.POLOLETÍ

Základy klinických oborů a PP: charakteristika oborů; etiopatogeneze, diagnóza, léčba
a PP u vybraných chorob /úrazů/.
Patologie – obecná a speciální patologie; nekrosa, gangréna, dekubitus, atrofie, dystrofie,
specifický a nespecifický zánět.
Onkologie – klasifikace nádorů, onkologická onemocnění v ČR, obecné principy
protinádorové léčby, péče o onkologické pacienty.
Gynekologie a porodnictví – základní vyšetřovací metody a chirurgické zákroky,
patofyziologie pohlavní soustavy, gravidita fyziologická a patologická; fyziologický a
překotný porod, vybraná onemocnění: záněty, antropozoonózy, nádory, pohlavní
choroby. Dětská gynekologie.
Pediatrie – specifika péče o dítě, fyziologie a patologie dětského období, nedonošenci,
nejčastější dětské choroby a úrazy.
Infekční lékařství – specifika péče o infekční pacienty. Infekční proces. Infekční a
neinfekční onemocnění: cesta přenosu, původce nákazy – vzdušné nákazy, alimentární,
přenášené krví nebo hmyzem či členovci, sexuálně přenosné choroby. Nozokomiální
nákazy.
Epidemiologie a hygiena - úkoly, SZÚ, WHO. Epidemie. Šíření nákazy, formy výskytu,
ohnisko, původce. Prevence šíření infekčního onemocnění, desinfekce, desinsekce,
sterilizace, deratizace, antisepse, asepse.
Protiepidemická opatření – základní zákony a vyhlášky, povinnosti zdravotnického
personálu. Hygiena v primární prevenci; obecná a komunální hygiena.

2.POLOLETÍ

Imunologie - imunita a patologie imunity, imunizace se zaměřením na ČR. Druhy
očkovacích látek a zacházení s nimi, techniky očkování, vedení dokumentace. Hlavní
sérologické vyšetřovací metody a reakce.
Neurologie a psychiatrie - specifika péče o pacienty, příčiny a prevence duševních
poruch; organizace psychiatrické péče. Základní vyšetřovací postupy a léčba. Přehled
vybraných chorobných změn v nervovém systému člověka.
ORL a oční lékařství – specifika péče o pacienty, foniatrie; vyšetřovací metody a
nejčastěji prováděné zákroky, refrakce a korekce vad. Nejčastější choroby a úrazy.
Dermatologie - vyšetřovací metody a nejčastěji prováděné zákroky; hygiena zdravé a
nemocné kůže, nádorové onemocnění kůže, ekzémové onemocnění, choroby vyvolané
parazity a plísněmi, hnisavé onemocnění kůže, lupenka, pohlavně přenosné choroby.
Vývojová psychologie- období lidského života: anatomická a fyziologická charakteristika
vývojové fáze osobnosti, jejich charakteristika a změny v oblasti potřeb
Systematizace učiva 2. – 4. ročníku.
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