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Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené období 2.  ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

1. Zdravotní péče o duševně postižené klienty  
2. Zdravotní péče o ženu a dítě  
3. Zdravotní péče o staré klienty  
4. Problematika těžce a dlouhodobě nemocných  

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Modul si klade za cíl poskytnout znalosti, které souvisí se zdravotním stavem klienta a ovlivní výkon 

sociální práce v souvislost s jednotlivými obory medicíny. 

- zná základní pojmy z oblasti péče o duševně nemocné 

- zná základní pojmy z oblasti péče o ženu a dítě 

- zná základní pojmy z oblasti péče o seniory 

- zná determinanty ovlivňující zdraví člověka 

- zná příčiny, projevy nejčastějších chorob jednotlivých orgánových systémů, jejich sociální důsledky 

- zná příčiny, projevy, způsoby léčby základních psychiatrických onemocnění 

- umí poradit a motivovat v oblasti zdravého životního stylu 

- dokáže posoudit závažnost zdravotního stavu uživatele a zvolit vhodného odborníka 

- umí poskytnout účinnou laickou první pomoc dětem i dospělým 

- dokáže navrhnout vhodná řešení sociální situace uživatele v závislosti na jeho zdravotním stavu 

- umí navrhovat a realizovat preventivní opatření 

- dovede realizovat protiepidemická opatření v praxi 

- uplatňuje při své práci zásady hygieny 

- zvládá komunikaci s lidmi s psychiatrickým onemocněním 

Způsob ukončení modulu:  Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  
Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Zápočtový test 
 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Seminární práce + prezentace 90 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a data projektorem. Výuka bude doplněna o dokumentární filmy vztahující se k tématu. 

Důraz bude kladen na diskusi k vybraným problémům. 
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