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PŘEDMLUVA
Zdravotnictví v České republice

Zdravotní péče je v České republice tradičně na velmi vysoké úrovni, a to po stránce
odborné i po stránce dostupnosti zdravotnických zařízení. Síť zdravotnických zařízení
(ordinací všeobecných lékařů, dětských lékařů, specialistů v nejrůznějších medicínských
oborech i nemocnic a klinik) je v naší republice na evropské úrovni a umožňuje, aby byla
každému pacientovi poskytnuta rychlá a kvalitní zdravotní péče.
Vzhledem k tomu, že existuje systém zdravotního pojištění a individuálně volitelných
zdravotních pojišťoven, které uzavírají smlouvy o spolupráci i s některými privátně ordinujícími lékaři, lze konstatovat, že je péče dostupná i po stránce finanční. K dnešnímu
dni se na úkony prováděné ve zdravotnických zařízeních, která mají smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta, v naprosté většině nedoplácí. Částečně či plně jsou
hrazeny jen některé úkony, jež můžeme hodnotit jako nadstandardní, např. oblast plastické chirurgie, estetické úpravy chrupu atd. V každém zdravotnickém zařízení je k dispozici ceník takových úkonů. K nim patří i pacientem vyžádaná vyšetření jeho zdravotního stavu, která lékař koná na pacientovu vlastní žádost, např. pro potřeby autoškoly,
zájmových organizací, pojišťoven atd.
Každý občan musí mít průkaz zdravotní pojišťovny, kterou si zvolil a která bude hradit
jeho léčebné náklady. Průkaz pojištěnce je velmi důležitý doklad, který musí být předkládán při každé návštěvě zdravotnického zařízení. Některá zdravotnická zařízení vyžadují
nejen průkaz pojištěnce, ale i průkaz totožnosti – občanský průkaz. Lékařské ošetření
musí být poskytnuto každému pacientovi, který je v ohrožení života či jinak trpí. Neprokáže-li se však průkazem pojištěnce, může být vyzván i k přímé úhradě za úkon. V takovém případě nejsou poskytovány služby a terapie plánované, které bezprostředně neřeší
stav ohrožení života, resp. základních životních funkcí pacienta.
Lékařská péče se rozděluje na všeobecnou a speciální, na ambulantní a nemocniční (poskytovanou na lůžkovém oddělení), na hrazenou zdravotními pojišťovnami a hrazenou
plně či částečně pacientem. K speciální složce patří tzv. pohotovostní služba a záchranná
služba, které poskytují ošetření v naléhavých případech a které v naprosté většině případů nemají nikterak omezenou ordinační dobu.
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Všeobecnou péči poskytují všeobecní lékaři (praktičtí lékaři), kteří zajišťují tzv. prvotní
kontakt s pacientem. Jejich klienti jsou rozděleni podle věku. Dětský lékař poskytuje
zdravotní péči dětem a mladistvým do věku osmnácti let. Dospělí pacienti jsou v péči
praktického lékaře. V obou případech si může pacient nebo jeho zákonný zástupce zvolit
svého ošetřujícího lékaře zcela svobodně a podle vlastního rozhodnutí. (Stejně je tomu
i u lékaře zubního.) Některé firmy doporučují svým zaměstnancům péči určitého praktického lékaře, podobně i některé školy. Tato doporučení bývají vyvolána specifickou
potřebou – pacienti v důsledku práce v určitém typu pracovního prostředí trpí častěji
určitými onemocněními, jsou zapojeni do nejrůznějších preventivních programů apod.
Všeobecný lékař odesílá pacienta k dalšímu odbornému vyšetření podle jeho aktuálního
zdravotního stavu, případně přímo na příjem do nemocnice. Některé nemocnice vyžadují doporučení všeobecného lékaře.
Pobyt pacienta na lůžkovém oddělení nemocnice je zpravidla kompletně hrazen v případě úkonů, které taktéž hradí zdravotní pojišťovna. Pacientovi je poskytována veškerá
strava, péče o ložní prádlo a možnost využít ústavního pyžama a županu. Nemocnice
však velmi často poskytují různé nadstandardní služby v oblasti vybavení pokojů, počtu
pacientů na pokoji atd. Tyto nadstandardní služby pak hradí pacient sám přímo příslušné nemocnici.
V České republice existuje systém péče o zdravotně postižené, o mentálně postižené
a o pacienty s nevyléčitelnými nemocemi. Na této péči se podílejí nemocnice, sociální
ústavy i zařízení, která vznikla z podpory nadací apod. Každý pacient má právo na ochranu své osobnosti a na důstojné zacházení. K tomu se řadí i péče o trpícího pacienta, kdy
je povinností zdravotníka pomáhat takovému pacientovi alespoň od příznaků nemoci,
např. právě od silných bolestí.
Zdravotníci musejí respektovat vlastní rozhodnutí pacienta, např. odmítnutí zákroku,
žádost o umělé přerušení těhotenství, žádost o změnu pohlaví. Toto je ošetřeno zákony,
kde se přesně stanovuje, co je dovoleno, a co ne. Informace o zdravotním stavu pacienta
nesmějí být sdělovány žádné další osobě. V nemocnici pacient při příjmu uvádí jméno
osoby, která jako jediná může být informována o jeho zdravotním stavu. Do této oblasti
citlivých zásahů, které jsou prováděny jen se souhlasem pacienta nebo jeho příbuzných,
není-li stanoveno jinak, patří také možnost transplantace tkání a orgánů zemřelých.
Eutanasie v České republice povolena není.
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L1
1/L/A/1 POZORUJTE OBRÁZKY, SPOJUJTE PŘEDMĚTY A OSOBY S JEJICH OZNAČENÍM
čekárna, kartotéka, (zdravotní) karta, telefon, osobní váha, nástěnné měřidlo, věšák, židle

A

nádoba na deštníky, ordinační doba, přijímací pult, zdravotní sestra = setřička, rohožka, okno,

lékař = doktor, lékařka = doktorka, zřízenec, nemocniční vozík (lehátko), kolečkové křeslo, výtah,
pacient, pacientka, ordinace, WC = záchod, laboratoř, uklízečka
1/L/A/2 POZORUJTE OBRÁZEK (OZNAČENÍ VĚCÍ A OSOB) – ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY ANO × NE
Je ta čekárna velká? ANO × NE // Kartotéka stojí vlevo? ANO × NE // Není tam osobní
váha? ANO × NE // Nástěnné měřidlo visí vzadu vlevo? ANO × NE // Věšák stojí vpravo?
ANO × NE // Jsou tam tři židle? ANO × NE // Vpravo stojí věšák a nádoba na deštníky je
vedle? ANO × NE // Je tam jen jedno okno? ANO × NE // Je tam jen jeden pacient? ANO
× NE // Ordinace je malá? ANO × NE // Laboratoř je vzadu a není velká? ANO × NE //
WC ženy je vlevo? ANO × NE // Zřízenec stojí vzadu vlevo? ANO × NE // Sestřička telefonuje? ANO × NE // Doktorka netelefonuje? ANO × NE // Přijímací pult je vzadu? ANO
× NE // Kolečkové křeslo je vepředu? ANO × NE // Není tam rohožka? ANO × NE //
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1/L/A/3 POZORUJTE OZNAČENÍ VĚCÍ A OSOB, DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ PÍSMENA:
PAC _ _ NTKA, D _ _ TOR, SES _ _ _ ČKA, V _ T _ H, OSO _ N Í VÁHA
1/L/A/4 POZORUJTE OBRÁZEK (OZNAČENÍ VĚCÍ A OSOB), DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ TVARY DO
TABULKY

jedna lékařka

dvě .....................................

pět .....................................

................ lékař

(2)………. lékaři

pět .....................................

jeden pacient

dva .....................................

pět .....................................

jedna pacientka

dvě .....................................

pět .....................................

jedno okno

(2) …………….. ....................

pět .....................................

jedna sestra

(2) ......................................

pět .....................................

1/L/A/5 JE TO ČEKÁRNA NA OBRÁZKU 1/L/A/1? ČTĚTE NAHLAS A NAPIŠTE STRUČNĚ, PROČ
SOUHLASÍTE/NESOUHLASÍTE

Tato čekárna je velká, světlá a velmi moderní. Není celá bílá – stěny jsou zelené a žluté a jsou
na nich plakáty s reklamou na léky. U stěny stojí černé židle, na stole jsou časopisy a noviny a
taky váza s květinami. V čekárně jsou tři okna – vlevo. Jedno je otevřené. Vpravo jsou skleněné
dveře a vedle stojí přijímací pult. Sestřička u pultu právě telefonuje. V čekárně sedí tři pacienti
– dva muži a jedna žena. Muži si povídají a žena má otevřenou knihu.
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
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1/L/A/6 POPIŠTE OBRÁZEK – POUŽIJTE SPOJENÍ Z NABÍDKY
okna, dveře, přijímací pult, kolečkové křeslo, sestřička, čte, nečtou, telefonuje, nestojí, leží
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1/L/A/7 POZORUJTE OBRÁZEK, DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI

1/L/A/8 POZORUJTE OBRÁZEK 1/L/A/7 A ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY PÍSEMNĚ
(MUDr. Novák) A: Kde je ordinace doktora Nováka? –
B: Ordinace doktora Nováka je v suterénu.
(MUDr. Hálek) A: Kde je ordinace doktora Hálka? –
B: .............................................................................................................. .
(MUDr. Vácha) A: Kde je ordinace doktora Váchy? –
B: .............................................................................................................. .
–8–

(MUDr. Horáková) A: Kde je ordinace doktorky Horákové? –
B: .............................................................................................................. .
(MUDr. Zelená) A: Kde je ordinace doktorky Zelené? –
B: .............................................................................................................. .
(MUDr. Jiřičková) A: Kde je ordinace doktorky Jiřičkové? –
B: .............................................................................................................. .
(MUDr. Jahoda) A: Kde je ordinace doktora Jahody? –
B: .............................................................................................................. .
1/L/A/9 VYHLEDEJTE CO NEJVÍCE SLOV, KTERÁ OZNAČUJÍ VĚCI A OSOBY Z 1/L/A/1
DOKTORKARTOTÉKAORDINAČNÍDOBAČEKÁRNANÁSTĚNNÉMĚŘIDLOVĚŠÁKOLEČKOVÉKŘESLOZŘÍZENECVÁHAŽIDLELÉKAŘLEHÁTKO
1) ....................
5) ....................

2) ....................
6) ....................

3) ....................
7) ....................

4) ..........................................
8) ..........................................

9) ....................

10)..................

11)..................

12) .........

13)..............

1/L/A/10 POZORUJTE OBRÁZKY, SPOJUJTE PŘEDMĚTY S JEJICH OZNAČENÍM
lehátko
umyvadlo
věšák, bílý plášť
tlakoměr
manžeta tlakoměru
injekční stříkačka
jehla
odpadkový koš
plenta
fonendoskop
pracovní stůl sestry
pracovní stůl lékaře
skříň na léky
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B

1/L/B/1 POZORUJTE OZNAČENÍ DĚTÍ PODLE VĚKU
novorozenec

kojenec

dítě mladšího školního věku

batole

dítě staršího školního věku

dítě předškolního věku

adolescent/ka

1/L/B/2 OPAKUJTE SI GRAMATIKU: DOPLŇUJTE DO TABULKY CHYBĚJÍCÍ TVARY
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jedno dítě

dvě ...............................

pět ...............................

jedno ...........................

dvě batolata

pět ...............................

jeden ...........................

dva ...............................

pět novorozenců

1/L/B/3 OPAKUJTE SI GRAMATIKU: DOPLŇUJTE VHODNÁ SLOVESA Z NABÍDKY
mělo, nebyli, nemohla, měli, spalo, nebyli, chodilo
V kočárku .................................... jeho malé dítě. Ti novorozenci .............................. nemocní.
Batolata ještě .................................... sama chodit. Šest dětí .................................... včera
horečku. Ve škole .................................... jen děti mladšího školního věku, ale i děti starší.
Minulý rok tam ......................... deset dětí předškolního věku. Tři novorozenci …....…….
průjem.
1/L/B/4 ČTĚTE NAHLAS, VYPIŠTE SI NEZNÁMÁ SLOVÍČKA
Novorozenec je právě narozené dítě (nový + narodit se — novorozenec). Říkáme, že je to miminko,
mimino, mimi. Nemá víc než šest týdnů. Lékaři a sestry o něm mluví jako o novorozenci. Může to
být kluk (novorozenec mužského pohlaví), ale taky holka (novorozenec ženského pohlaví).
Kojenec je starší než novorozenec. Obvykle je to dítě do jednoho roku věku. Pije mateřské mléko od
matky – matka kojí (kojit – kojenec).
Batole je starší než kojenec, ale někdy ještě pije mateřské mléko. Samostatně sedí, stojí, ale nechodí
– batolí se.
Dítě, kterému je mezi třemi a šesti lety, označujeme jako dítě předškolního věku. Nejčastěji navštěvuje mateřskou školu, a to právě od tří let. V šesti letech začíná chodit do základní školy.
Dítě, kterému je mezi šesti a deseti lety, označujeme jako dítě mladšího školního věku. Od deseti do
patnácti let mluvíme o dítěti staršího školního věku. V období puberty začínáme mluvit o adolescentovi nebo o adolescentce. Tyto děti nemají rády, když se o nich mluví jako o puberťácích.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1/L/B/5 DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ TVARY
dva, tři, čtyři

pět

Mluvím o dvou, třech, čtyřech, pěti

adolescenti

………………………….

……………………………

……………………..

puberťáků

……………………………
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1/L/B/6 DOPLŇTE TERMINOLOGICKÁ OZNAČENÍ DĚTÍ
Dítě, kterému je mezi třemi a šesti lety, označujeme jako (1) ....................................... .
Dítě, kterému je mezi šesti a deseti lety, označujeme jako (2) ..................................... .
(3) .......................... je právě narozené dítě. Nemá víc než šest týdnů. Může to být kluk,
ale taky holka. (4) .......................... je starší než (3) ........................... . (4) .......................... pije
mateřské mléko od matky. (5) .......................... je starší než kojenec, ale někdy ještě pije
mateřské mléko. Samostatně sedí, stojí, ale nechodí – batolí se.
Řešení (čtěte se zrcadlem): (1) ukěv ohínlokšdeřp ětíd, (2) ukěv ohínlokš ohíšdalm ětíd, (3)
cenezorovon, (4) cenejok, (5) elotab
1/L/B/7 ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY PODLE SKUTEČNOSTI
Máte v rodině nějaké dítě? Je to novorozenec? Kdy se narodil/a? Mají vaši sousedé děti předškolního věku? Pamatujete si na dobu, kdy byla vaše sestra kojenec? Má váš syn doma adolescenta? Může
pít adolescent alkohol? Co pije kojenec? Kojila jste svoje děti aspoň jeden rok? Jak dlouho kojila vaše
manželka? Může kojící žena kouřit a pít alkohol?
1/L/B/8 NAPIŠTE KRÁTKÝ TEXT NA JEDNO Z TÉMAT
1) Novorozenec v rodině
2) Dítě předškolního věku v rodině
3) Adolescent/adolescentka v rodině
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1/L/B/ 9 ČTĚTE, POZORUJTE OZNAČENÍ OSOB PODLE VĚKU A NAKRESLETE OBRÁZKY
V čekárně seděly jen dospělé osoby – všichni měli víc než osmnáct let. Bylo tam několik
mužů a několik žen. Jednomu muži bylo asi třicet – byl to vysoký mladý muž s brýlemi
(Jiří Satorník). Muž, který seděl vedle něho, byl velice starý (František Dostál). Mohlo
mu být kolem osmdesáti. Četl ale noviny bez brýlí. Uprostřed seděl muž středního věku
– bylo mu asi čtyřicet pět (Zdeněk Jurník), měl hůl a vypadal velmi staře.
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Ženy v čekárně patřily ke čtyřem generacím. Nejmladší mohlo být kolem osmnácti
(slečna Turnovská). Tato mladá žena stála u okna a telefonovala. Vedle ní seděla nejstarší
ze všech pacientek v čekárně (paní Strejcová). Bylo jí asi sedmdesát, ale vypadala velmi
dobře a upraveně. Paní Strejcová o sobě říká, že není stará, ale jen dříve narozená. Její
sousedky byly středního věku – oběma bylo kolem padesáti, byla to dvojčata. Jedna byla
slečna Závodská a druhá byla paní Kalousková. Poslední ženě mohlo být čtyřicet, ale
taky šedesát – vypadala velmi neurčitě (paní Holásková). Jiřího Satorníka překvapilo,
když se jí jeden pacient zeptal: „Mladá paní, kolik je, prosím vás, hodin?“ Slečna Turnovská se naopak vůbec nedivila, když se paní Kalousková zeptala své sestry: „Holka, co
tě vlastně bolí?“ Ví, že její prababička, které je skoro osmdesát, říká své ještě starší kamarádce: „Čao, holka!“

Jiří Satorník

František Dostál

paní Holásková

paní Kalousková

1/L/B/10 CHARAKTERIZUJTE OSOBY S VYUŽITÍM SLOV A SPOJENÍ Z NABÍDKY
Dospělá osoba: ................................................................................................................................
Muž středního věku: ......................................................................................................................
Starší žena: .......................................................................................................................................
Starý muž: ........................................................................................................................................
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1/L/B/11 VĚK MŮŽE BÝT RELATIVNÍ: POZORUJTE ROZHOVORY
Paní Bábková: Dobrý den, pane Horký, jak se pořád máte?
Pan Horký:

No, to víte, už nejsem nejmladší.

Paní Bábková: Ale, prosím Vás, vypadáte jako mladík. Kolik
vám vlastně je?
Pan Horký:

V červnu osmdesát.

Pan Jahoda:

Ahoj, kam jdeš?

Pan David:

Do angličtiny.

Pan Jahoda:

Taky se učím jazyky, ale jsem na to starý.

Pan David:

Taky mi to nejde – co bys chtěl, je nám

čtyřicet…

1/L/B/12 ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY A PTEJTE SE KOLEGŮ (FORMÁLNÍ KONTAKT)
Kdy jste se narodil/a? .................................................................................................................. .
Jaké je datum vašeho narození? ................................................................................................ .
Kolik je vám let? ............................................................................................................................ .
1/L/B/13 DOPLŇTE JMÉNA ČLENŮ SVÉ RODINY A JEJICH DATA NAROZENÍ
(1) .................... je starší než já. (2) ……………… je stejně starý jako (3) ……………….. . (4) …………..
je mladší než já. (5) ……………. je stejně stará jako (6) …………………. . (7) ……………….. je nejstarší.
(8) ……………….. je nejmladší. (9) ……………je o dva roky mladší než já. (10) …………………. je
o dva roky starší než já.
Datum narození:
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(1) ……………………………..

(2) ……………………………..

(3) ……………………………..

(4) ……………………………..

(5) ……………………………..

(6) ……………………………..

(7) ……………………………..

(8) ……………………………..

(9) ……………………………..

(10) ……………………………

1/L/B/14 JAK SE PTÁME NA VĚK
zdravotní sestra ó pacient /pacientka
Pane Holý, můžete mi prosím říct datum svého narození?
Pane Holý, jaké je datum vašeho narození?
Pane Holý, kdy jste se prosím narodil? Potřebuju den,
měsíc a rok narození.
Pane Holý, kolikátého a který měsíc jste se narodil?
1/L/B/15 KOLIK JE JIM LET? ROZUMÍTE
a) Mám na zádech osm křížků.

50

80

60

b) Má léta Kristova.

32

33

34

c) Za rok bude plnoletá (dospělá).

16

17

18

d) Oslavil padesátiny.

15

50

55

e) Je jí osmašedesát.

86

18

68

f) Je mu pětasedmdesát.

75

76

77

1/L/B/ 16 JE ČÍSLOVKA PŘEPSANÁ SPRÁVNĚ? ROZHODNĚTE A OPRAVTE
56

šestapadesát/padesát šest ............................................................

ANO × NE

65

šestašedesát/šedesát pět ...............................................................

ANO × NE

49

děvětačtyřicet/čtyřicet čtyři ........................................................

ANO × NE

61

jedenašedesát/šedesát jedna .......................................................

ANO × NE
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C

1/L/C/1 TOTO JE JEDNA VARIANTA ZDRAVOTNÍ KARTY PACIENTA. DOPLŇTE ÚDAJE TAK, ABY TO
BYLA VAŠE ZDRAVOTNÍ KARTA (KARTA JE ULOŽENA U OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE)

Jméno: ...........................................
Příjmení: .......................................; rodné příjmení: ..........................................
Datum narození: ..........................; místo narození: ..........................................
Rodné číslo: ..................................
Rodinný stav: ...............................; počet dětí (u žen): .....................................
Výška: ............................................; váha/hmotnost ...........................................
Zdravotní pojišťovna: ...............................................

1/L/C/2 SPOJTE OTÁZKU S ÚDAJEM (PODLE VZORU)
Osobní údaje, které potřebuje zdravotnický personál od pacienta zjistit (věk, váha, výška, rodné
číslo, počet dětí atd.), patří k tzv. citlivým údajům o osobách a měly by být zjišťovány tak, aby jim
nemohla naslouchat jiná nepovolaná osoba, např. další pacienti v čekárně. Zejména rodné číslo
patří k údajům, které jsou neveřejné.
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údaj = informace

otázka

zdravotní pojišťovna

Kde jste se narodil/a?

váha/ hmotnost

Jste svobodný/á?

výška

Jakou máte zdravotní pojišťovnu?

zdravotní pojišťovna

Jak se jmenuje vaše zdravotní pojišťovna?

rodinný stav

Kolik vážíte? Jaká je vaše hmotnost?

místo narození

Kolik měříte? Jaká je vaše výška?

datum narození

Kdy jste se narodil/a?

1/L/C/3 ZMĚŇTE FORMU OTÁZEK Z 1/L/C/2 TAK, ABYSTE UŽÍVAL/A TYKÁNÍ
Dospělým osobám a osobám, které za dospělé považujeme (adolescenti), vždy vykáme. Všem osobám, které blíže neznáme nebo které
nás nevyzvaly, abychom jim tykali, vždy vykáme.Vždy je oslovujeme
Pane! Paní! Velmi mladou ženu, které je cca mezi 15 až 20 lety,
oslovujeme Slečno! Nikdy neoslovujeme starší osoby slovy Babičko!
Dědečku! Teto! – tato oslovení patří jen do rodinných kontaktů.
Kdy jste se narodil? – ...................................................................... ?
Kdy jste se narodila? – .................................................................... ?
Jakou máte zdravotní pojišťovnu? – ..................................................................................?
Kolik vážíte? Jaká je vaše hmotnost? – ...............................................................................?
Kolik měříte? Jaká je vaše výška? – ......................................................................................?
Kde jste se narodil? – .............................................................................................................?
Kde jste se narodila? – ............................................................................................................?
1/L/C/4 JAK OSLOVOVAT OSOBY, KTERÉ MAJÍ AKADEMICKÝ TITUL: POZORUJTE
Češi velmi často využívají svých akademických titulů (např. i na domovních a bytových zvoncích)
a vyžadují, aby byli oslovováni pomocí titulu. Oslovujeme vždy s využitím prvního titulu uvedeného před jménem.Titul se nesmí spojovat s oslovením Slečno!
MUDr.

doktor/doktorka medicíny

PhDr.

doktor/doktorka filozofie

JUDr.

doktor/doktorka práv

MVDr.

doktor/doktorka veterinární medicíny

RNDr.

doktor/doktorka přírodních věd

ThDr.

doktor/doktorka teologických věd

Mgr.

magistr /magistra

PhMr.

magistr/magistra farmacie

Ing.

inženýr/inženýrka

pane inženýre! paní inženýrko!

Doc.

docent/docentka

pane docente! paní docentko!

Prof.

profesor/profesorka

pane profesore! paní profesorko!

pane doktore! paní doktorko!

pane magistře! paní magistro!
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1/L/C/5 PŘIŘAZUJTE OSLOVENÍ PODLE 1/L/C/4
Doc. PhDr. Jiří Jílek, CSc. – ...............................................................
Ing. Kateřina Doláková – ...................................................................
Mgr. Jana Gandalová – .......................................................................
RNDr. Karel Zindulka – ....................................................................
Prof. PhDr. Eduard Kotek, CSc.– ....................................................
Doc. PhDr. Lubomír Mašulda, Ph.D. – ..........................................
PhMr. Vladimíra Knedlová – ............................................................
1/L/C/6 ÚDAJE Z OBČANSKÉHO PRŮKAZU: POZORUJTE

V občanském průkazu se používají zkratky pro označení pohlaví osoby:
osoba ženského pohlaví – F; osoba mužského pohlaví – M.
Z rodného čísla můžeme zjistit datum narození osoby a její pohlaví:
Rok narození je první dvojčíslí rodného čísla. Např. osoba, jejíž rodné číslo je 645207/1234,
se narodila v roce 1964 a osoba, jejíž rodné číslo je 460207/123, v roce 1946.
Druhé dvojčíslí udává měsíc, v němž se osoba narodila, přičemž u osoby ženského pohlaví se k první číslici připočítává číslo 5, resp. 50 k celému dvojčíslí. Např. osoba, jejíž rodné číslo je 645207/1234, je žena a narodila se v únoru – číslice 52 je 50+02 (číslo měsíce),
kdy pětka udává ženské pohlaví. Muž narozený ve stejném měsíci by měl na stejném
místě číslici 02, protože by se nepřipočítávala pětka. Muž narozený 11. 11. 1926 a žena
narozená stejný den budou mít tato rodná čísla: Muž 261111/XXX, žena 266111/XXX
– u ženy se připočítávala pětka k první číslici, resp. 50 k celému dvojčíslí.
Poslední dvojčíslí rodného čísla před lomítkem udává den narození. Osoba, jejíž rodné
číslo je 645207/XXXX, se narodila 7. den v měsíci.
Nejdůležitější součástí rodného čísla je číslice za lomítkem, protože teprve ona je absolutním identifikačním znakem osoby. Nemohou existovat dvě celá stejná rodná čísla.
Až po lomítko může mít stejné rodné číslo velké množství osob – narodily se ve stejném
roce, dni, měsíci a jsou stejného pohlaví.
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ČESKÁ REPUBLIKA – OBČANSKÝ PRŮKAZ

15. Příjmení a jméno manžela/manželky:
Karel Hádek

1. Příjmení: Hádková
2. Jméno: Marie

16. Rodné číslo manžela/manželky:
400118/123

3. Datum narození: 7. 2. 1964

17. Příjmení a jméno dětí:

4. Rodné číslo: 645207/1234

ŽOFIE HÁDKOVÁ

5. Pohlaví: F
6. Místo Narození: Prostějov

18. Rodná čísla dětí:
926001/1234

7. Státní občanství: Česká republika

19. Datum vydání občanského průkazu:

8. Platnost občanského průkazu do:

19. 2. 2003

19. 12. 2013
9. Číslo občanského průkazu:

20. Vydal (kdo vydal občanský průkaz):
Magistrát města Olomouc

123456789
10. Trvalý pobyt: Olomouc, Hodolany,
Smetanova 715/18
Okres Olomouc
11. Rodné příjmení: Dubanská
12. Rodinný stav: Vdaná
13. Jiné údaje: —
14. Titul: PhDr., Ph.D.
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1/L/C/7 ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY PODLE ÚDAJŮ Z OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Je ta paní rozvedená? ANO × NE // Je jí osmdesát let? ANO × NE // Má dvě děti? ANO
× NE // Bydlí v Praze? ANO × NE // Budete ji oslovovat Slečno? ANO × NE// Narodila
se v Brně? ANO × NE // Její manžel se jmenuje František? ANO × NE // Má syna? ANO
× NE // Má nějaký titul? ANO × NE // Její občanský průkaz byl vydán v Ostravě? ANO
× NE // Její občanský průkaz byl vydán jednadvacátého února? ANO × NE// Její rodné
příjmení je Hádková? ANO × NE // Její dcera se jmenuje Žofie? ANO × NE
1/L/C/8 ODPOVĚZTE NA OTÁZKY PODLE ÚDAJE Z RODNÉHO ČÍSLA OSOB
Osoba A : 265526/XXX
Pohlaví : ...................................... , datum narození: .........................
Řešení (čtěte zprava): 6291. 5. 62, anež
Osoba B : 560526/XXXX
Pohlaví : ...................................... , datum narození: .........................
Řešení (čtěte zprava): 6591. 5. 62, žum
Která osoba je starší? ................... O kolik let je starší? ........................
1/L/C/9 ČTĚTE ROZHOVOR
Pacientka: Dobrý den, sestři.
Sestra:

Dobrý den, paní Nováková,

Pacientka: Tady je moje kartička zdravotní
pojišťovny – prosím.
Sestra:

Ano, děkuji. Jdete si jen pro
recept, nebo jdete za panem doktorem?

Pacientka: Za panem doktorem – potřebuju
s ním mluvit.
Sestra:

Aha, ale nejste objednaná.

Pacientka: No, ale já mám akutní problém.
Sestra:
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Pan doktor vás samozřejmě vezme.
Jen budete muset počkat.

Pacientka: Jak dlouho?
Sestra:

Tak půl hodiny. Můžete počkat?

Pacientka: Půl hodiny můžu počkat.
Sestra:

Dobře. Posaďte se, prosím, do čekárny. Budeme vás volat rozhlasem.

Pacientka: Děkuju.
1/L/C/10 POZORUJTE SPOJENÍ Z 1/L/C/9 A POUŽIJTE VE VĚTÁCH SPRÁVNÉ TVARY Z NABÍDKY
– jít si/přijít si pro recept na lék
– jít si/přijít si pro předpis
Já si zítra nemůžu ................... pro recept na lék. Moje babička si včera ........ pro předpis.
Oni si hned ........ pro recepty. Otec zítra ...................pro recept na léky pro naši babičku.
Pane doktore, ten pacient si jen ............. pro recept. Ti pacienti si včera ................ jen pro
předpisy na léky.
1/L/C/11 POZORUJTE SPOJENÍ Z 1/L/C/9 A POUŽIJTE VE VĚTÁCH SPRÁVNÉ TVARY SPOJENÍ
V ZÁVORKÁCH, ŘEŠENÍ ČTĚTE ZPRAVA

– jít/přijít za panem doktorem
– jít/přijít za paní doktorkou
– (jít/přijít – za kým? za kterým panem doktorem? za kterou paní doktorkou?)
1) Jdu za (pan doktor Horký) .................................................................................................. .
2) Přišli za (paní doktorka Nováková) .................................................................................. .
3) Šla za (pan doktor Hálek) ................................................................................................... .
4) Jdeme za (pan doktor Minařík) ......................................................................................... .
5) Nepřišla za (paní doktorka Petrů) ..................................................................................... .
Řešení (čtěte zprava)
1) mýkroH merotkod menap
2)uovokávoN uokrotkod ínap
3) mekláH merotkod menap
4) mekířaniM merotkod menap
5) ůrteP uokrotkod ínap
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1/L/C/12 POZORUJTE SPOJENÍ Z 1/L/C/9 A ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY S VYUŽITÍM SLOV V
ZÁVORKÁCH, ŘEŠENÍ KONZULTUJTE S LEKTOREM

– být objednaný/objednaná k panu doktorovi
– být objednaný/objednaná k paní doktorce
– (být objednaný/objednaná – ke komu? ke kterému panu doktorovi? ke které paní doktorce?)
– být objednaný/objednaná na určitou dobu
– (být objednaný/objednaná – na kdy? na kterou hodinu? na který den?)
Paní Nováková, ke komu jste objednaná? – K (doktor Jílek) .................................................. .
Pane inženýre, jste objednaný k paní doktorce Dlouhé? – Ne, ale k (doktor Karlík)
...................................... .
Paní profesorko, jste objednaná na 14.00? – Ne, ale na (12.30) ............................................ .
Slečno, ke kterému panu doktorovi jste objednaná? – Jsem objednaná k (doktor Hradil)
...................................... .

.

Ti pacienti jsou objednaní k doktoru Hořejšímu? – Ano, ale taky k (doktorka Jahodová)
.......................................................... .
Ty pacientky nejsou objednané? – Ale jsou, k (doktor Heczko) ............................................... .
My nejsme objednaní k doktorce Weiglové? – Ne, ale k (doktorka Jirků) ............................. .

Pozorujte!
Sestro!
pacient/pacientka
↕

Sestři!

zdravotní sestra
Sestřičko!
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1/L/D/1 PRVNÍ POMOC: ČTĚTE, ROZHODNĚTE O PRAVDIVOSTI VÝROKŮ POD TEXTEM A DISKUTUJTE S LEKTOREM, VYPIŠTE SI NEZNÁMÁ SLOVA A SPOJENÍ

D

V České republice je povinnost poskytnout první pomoc dána zákonem. Každý člověk, nejen zdravotník či zdravotnice, by měl umět poskytnout první pomoc v situacích, kdy je ohrožen život jiné
osoby, resp. její zdraví.
Nejdříve musíme obnovit základní životní funkce: funkce krevního oběhu, dýchání a vědomí –
funkce centrální nervové soustavy.
Co nejrychleji musíme přivolat lékaře. Do jeho příjezdu udržujeme základní životní funkce zraněné osoby.
1) Každý občan České republiky musí poskytnout první pomoc, když je ohroženo zdraví nebo život jiné osoby. ANO × NE
2) Nejdříve přivoláme lékaře a potom obnovujeme základní životní funkce zraněného.
ANO × NE
3) Do příjezdu lékaře udržujeme základní životní funkce zraněné osoby. ANO × NE
zraněná osoba

krvácení

umělé dýchání

komunikace se
zraněnou osobou

zdravotník /zdravotnice

záchranář/záchranářka

autolékárnička
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Neznámá slova a spojení
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1/L/D/2 OPAKUJTE SI GRAMATIKU: DOPLŇUJTE DO TABULKY CHYBĚJÍCÍ TVARY
jeden zraněný muž

dva ................................

pět ...................................

jedna zraněná žena

............................. ženy

pět zraněných ...............

jedno zraněné dítě

dvě ................................

pět zraněných ...............

jedna zdravotnice

dvě ................................

pět ...................................

jeden zdravotník

dva ................................

pět ...................................

1/L/D/3 SPOJUJTE SLOVNÍ OZNAČENÍ S ILUSTRACEMI (PODLE MODELU)
zraněný je v bezvědomí

zraněný je při vědomí

zraněný nedýchá

(být v bezvědomí)

(být při vědomí)

(dýchat, -ám)
zraněný krvácí
(krvácet, -ím)
zraněný zvrací
(zvracet, -ím)
zraněný je v šoku/
má šok
(být v šoku, mít šok)
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Pamatujte si!
být v bezvědomí = být bez sebe × být při vědomí = být při sobě
1/L/D/4 DOKONČETE VĚTY: POUŽIJTE SLOVA Z NABÍDKY
nedýchá, krvácela, lékaře, bezvědomí, zvracel, šoku, lékaře, šok, krvácel, bezvědomí
Ten mladý muž byl zraněný a ............................. .Ti zranění byli v ......................................... .
Jedna žena .................................... a dva další zranění byli v ....................................................... .
Ten zraněný člověk ................................. , ale nebyl v ................................................................... .
Měl jen ..................................................... .
To dítě ..................................... a potřebuje .......................... . Kdo volal .................................. ?
1/L/D/5 ČTĚTE A HREJTE PODLE ROLÍ
Pacient: Sestři, prosím vás, je mi špatně a myslím, že budu zvracet.
Sestra: Obraťte se na bok. – Tady je miska a ubrousek.
+ Obrátit se na bok (já se obrátím…) – Obrať se! Obraťte se na levý/pravý bok!
- Neobracet se (já se neobracím…) – Neobrace/te se na záda, ale na levý bok!
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1/L/D/6 OPAKUJTE SI GRAMATIKU: DOPLŇUJTE DO TABULKY CHYBĚJÍCÍ TVARY
KDO? — KOMU? Komu je špatně? Kdo zvrací?
já — mi /mně
Včera………………..

Teď zvracím.

Zítra budu zvracet.

Včera mi bylo špatně.

.............................

Zítra mi bude špatně.

Mně bylo včera špatně.

Mně je teď špatně.

.............................

Včera jsi zvracel/a.

.............................

Zítra budeš zvracet.

.............................

Teď je ti špatně.

Zítra ti bude špatně.

.............................

Tobě je teď špatně.

Tobě bude zítra špatně.

Včera jste zvracel/a.

Teď zvracíte.

Zítra budete zvracet.

.............................

.............................

Zítra vám bude špatně.

Včera zvracel.

Teď zvrací.

.............................

Včera mu bylo špatně.

Teď je mu špatně.

.............................

.............................

Jemu je teď špatně.

Jemu bude zítra špatně.

Včera zvracela.

.............................

Zítra bude zvracet.

.............................

Teď je jí špatně.

Zítra jí bude špatně.

Teď je nám špatně.

Zítra nám bude špatně.

.............................

Zítra vám bude špatně.

Teď je jim špatně.

.............................

ty — ti /tobě

vy — vám (Pane! Paní!)

on — jemu/mu

ona — jí

my — nám
.............................
vy — vám (všem)
Včera vám bylo špatně.
oni/ony/ona — jim
Včera jim bylo špatně.
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1/L/D/7 ČTĚTE ROZHOVOR: HREJTE PODLE ROLÍ
Muž:

Haló, to je záchranka?

Sestra: Záchranná služba, prosím.
Muž:

Prosím vás, tady je vel-

ká autonehoda. Potřebujeme
lékaře – rychle.
Sestra: Kde je ta nehoda?
Muž: Dálnice Praha–Brno, asi 100 km před Brnem.
Sestra: Kolik je tam zraněných?
Muž: Nevím, čtyři – možná šest.
Sestra: Už jim někdo poskytuje první pomoc?
Muž: Ano, moje žena. Jeden muž je mrtvý. Je tu
malé dítě.
Sestra: Lékař tam bude asi za deset minut. Pokračujte v první pomoci. Dýchají ti zranění?
Muž: Nevím, tři krvácí.

1/L/D/8 ČTĚTE TEXT – VOLÁME 155, 112
Telefonujeme pro lékaře – voláme rychlou zdravotnickou pomoc:
1) Musíme vysvětlit, co se stalo, kde se to stalo a kdy se to stalo.
2) Musíme informovat o situaci na místě (nebezpečí požáru, intoxikace, nebezpečí
výbuchu).
3) Musíme informovat, co jsme pro zraněné udělali (někdo poskytuje první pomoc).
4) Musíme říct svoje jméno a číslo telefonu.
1/L/D/9 NAPIŠTE TELEFONICKÝ ROZHOVOR JEDNOHO ZRANĚNÉHO (ILUSTRACE) SE ZÁCHRANNOU SLUŽBOU (PODLE NÁVODU Z

1/ L/D/8 A S VYUŽITÍM NABÍDKY SLOV A SPOJENÍ)

zkolabovat na ulici, mít infarkt, být v bezvědomí, nedýchat, je mu asi padesát let, někdo poskytuje
první pomoc, potřebovat lékaře, je tam malé dítě, vnučka, mít šok, zvracet
Vy: ........................................................................................................................................................ .
Záchranná služba: ........................................................................................................................... .
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Vy: ....................................................................................................................................................... .
Záchranná služba: .......................................................................................................................... .
Vy: ....................................................................................................................................................... .
Záchranná služba: .......................................................................................................................... .

1/L/D/10 POPIŠTE, CO JE NA OBRÁZKU 1/L/D/9
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
–28–

E

1/L/E/1 ČTĚTE ROZHOVOR A HREJTE PODLE ROLÍ
Lékař:

Sestři, zavolejte prosím dalšího pacienta.

Sestra: Ano, pane doktore. – Další, prosím! Dobrý den. Vy jste paní Karásková?
Paní K.: Ano, tady je kartička zdravotní pojišťovny.
Sestra: Děkuji, ano, váš průkaz pojištěnce. Pane doktore, paní Karásková.
Lékař:

Dobrý den, paní Karásková. Tak, jaký máte problém?

Paní K.: Pane doktore, je mi špatně. Točí se mi hlava.
Lékař:

Změříme vám tlak. Sestři, můžete změřit paní Karáskové tlak?

Sestra: Ano, pane doktore. Je to 115 na 60.
Lékař:

Máte nízký tlak, proto je vám špatně. Napíšu vám recept na léky. Sest ra vám
ještě vezme krev a dá vám injekci.

Další, prosím!

měřit krevní tlak

dát injekci

brát krev

vážit pacienta
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1/L/E/2 POUŽIJTE SLOVA VE VĚTĚ: KONZULTUJTE S LEKTOREM SPRÁVNOST VĚT
IMPF: imperfektivní sloveso (minulost, přítomnost, budoucnost)
PF: perfektivní sloveso (minulost, budoucnost)
IMPF
volat (já volám)

PF
×

zavolat (já zavolám) dalšího pacienta /další pacientku
KOHO?

...............................................................................................................................................
měřit (já měřím)

×

změřit (já změřím) krevní tlak pacientovi /pacientce
KOMU?

...............................................................................................................................................
brát (já beru)

×

vzít (já vezmu) krev pacientovi /pacientce
KOMU?

...............................................................................................................................................
dávat (já dávám)

×

dát (já dám) injekci pacientovi /pacientce
KOMU?

...............................................................................................................................................
vážit (já vážím)

×

zvážit (já zvážím) pacienta /pacientku
KOHO?

...............................................................................................................................................
1/L/E/3 CO MŮŽEME MĚŘIT A ČÍM, POMOCÍ ČEHO
měřit

tonometr, tlakoměr

teploměr

měřidlo výšky

osobní váha

krevní tlak
tělesnou teplotu
výšku pacienta
tep // pulz
vážit = zjišťovat hmotnost/tělesnou váhu pacienta/pacientky
1/L/E/4 DOPLŇUJTE SPRÁVNÉ TVARY
Čím měříme krevní tlak? (1) …………………. . Co potřebujeme, když měříme pacientovi krevní tlak? (2) ……………………. . Pomocí čeho zjišťujeme tělesnou teplotu pacienta? Pomocí
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(3) …………………… . Čím měříme tělesnou teplotu pacienta? (4)……................ .
Co potřebujeme, když měříme výšku pacienta? (5) …………………………. .
Řešení (čtěte zprva)
(1) mertemonot, merěmokalt, (2) rtemonot, rěmokalt, (3) urěmolpet, (4) merěmolpet, (5) ykšýv
oldiřěm
1/L/E/5 JAK ČTEME INFORMACE (ÚDAJE) O TLAKU, TEPLOTĚ, VÝŠCE: DOPLŇUJTE ÚDAJE DO TABULEK

V České republice se teplota měří ve stupních Celsia – používáme Celsiovu stupnici. Teplotu udáváme ve stupních Celsia a jejich desetinách.
Tělesná výška se měří v centimetrech.
Tělesná váha se udává v kilogramech a u novorozenců v gramech.
jeden

dva, tři čtyři

pět

centimetr (1 cm)

……………………….

…………………………

………………. (1 kg)

kilogramy

………………………..

……………….. (1 g)

………………….

gramů

stupeň Celsia (1°C)

………………..Celsia

……………. Celsia

Tělesná teplota
36,4 °C

třicet šest celých čtyři

36,5 °C

……………………………………………………………………………..

36,7 °C

………………………………………………………………………………

37,0 °C

třicet sedm celých nula

37,5 °C

třicet sedm celých pět // třicet sedm a půl

1/L/E/6 ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY, DISKUTUJTE S KOLEGY Z KURZU A S LEKTOREM
Jaký je normální krevní tlak zdravé dospělé osoby? .......................................................
Jaká je normální tělesná teplota zdravé osoby? ...............................................................
Kdy říkáme, že má pacient zvýšenou teplotu? ..................................................................
Kdy říkáme, že má pacient horečku? ..................................................................................
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Má zdravý člověk krevní tlak 190/100 (čti: sto devadesát na sto)? .............................
Má zdravý člověk teplotu 39, 4 °C ? ....................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jak dlouho se měří tělesná teplota? Kolik minut? ...........................................................

1/L/E/7 DEJTE DO BUDOUCÍHO ČASU (POUŽIJTE PERFEKTIVNÍ SLOVESA)
Sestra Eva vzala krev panu Novákovi a dala mu injekci.
.......................................................................................................................................................
Doktoři včera měřili tlak sami.
.......................................................................................................................................................
Sestra zvážila paní Horákovou.
.......................................................................................................................................................
Kolegyně vám včera brala krev ráno.
.......................................................................................................................................................
Minulý týden jsme mu měřili krevní tlak a brali jsme mu také krev.
.......................................................................................................................................................
Sestra volala dalšího pacienta – byl to inženýr Tomášek z Ostravy.
.......................................................................................................................................................
1/L/E/8 POZORUJTE IMPERATIVY – DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ TVARY DO TABULKY
Poznámka: Imperativ – musí se něco udělat: Evo, musíte mu změřit tlak. = Evo, změřte mu tlak (prosím)!
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infinitiv

ty!

vy!

my!

on…!

oni…!

(z)měřit

(z)měř

(z)měřte

(z)měřme

ať (z)měří

ať (z)měří

neměřit

neměř

......................

neměřme

ať neměří

ať neměří

(z)vážit

......................

(z)važte

......................

......................

ať (z)váží

nevážit

......................

......................

nevažme

ať neváží

......................

vzít krev

vezmi

vezměte

vezměme

ať vezme

......................

brát krev

ber

......................

berme

......................

......................

nebrat krev

......................

neberte

berme

......................

......................

1/L/E/9 CO KONKRÉTNĚ DĚLÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA – POPISUJTE OBRÁZKY
Zdravotní sestra asistuje lékaři.

(asistovat lékaři – KOMU?)

Pomáhá mu, když vyšetřuje pacienty, když je ošetřuje.

(pomáhat lékaři – KOMU?)

Sestra navíc o pacienta pečuje.

(pečovat – O KOHO?)

1/L/E/10 CO KONKRÉTNĚ DĚLÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA – ČTĚTE A SPOJUJTE VĚTY ZA TEXTEM
S PRACOVNÍMI ČINNOSTMI PODLE VZORU, VĚTY OPISUJTE

Základní náplň práce zdravotní sestry představuje komplexní ošetřovatelská péče
o nemocného:
– získávání informací o nemocném ...........................................................................................
– soustavné sledování jeho zdravotního stavu ........................................................................
– aktivní asistence při práci lékařů ............................................................................................
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– příprava pomůcek a nástrojů ...................................................................................................
– dezinfekce a sterilizace pomůcek a nástrojů ........................................................................
– podávání předepsaných léků ....................................................................................................
– odebírání biologického materiálu

Budu vám brát krev.

– měření a sledování základních životních funkcí

Budu vám měřit krevní tlak.

– návštěvy pacienta v domácím prostředí .................................................................................
Budu vám brát krev. // Budu vám měřit krevní tlak. // Sestři, potřebuju zdravotní kartu pana
Janáka. // Pane doktore, teď sterilizuju nástroje. // Paní Koláčková, tady je váš lék. //
Dobrý den, přišla jsem vám změřit tlak – potřebujeme to kontrolovat i u vás doma. // Paní doktorko, připravuju injekční stříkačku. // Pane Lounský, kde bydlíte? // Paní Cardová, je vám špatně?
1/L/E/11 SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU – ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY, PTEJTE SE NAVZÁJEM
Je vám dobře? –

Ano, je mi dobře. Ne, není mi dobře. Je mi špatně. Je mi zle.

Točí se vám hlava? – Ano, točí. Ano, motám se. Ano, jsem jak na moři. Ne, netočí.
Jak se vám dýchá? – Nemůžu dýchat. Nemůžu se nadechnout. Je to problém. Dobře.
Rozumíte?
dýchat (já dýchám), nadechnout se (nadechnu se), vydechnout (vydechnu) …
1/L/E/12 KDO BY NEMĚL PRACOVAT JAKO ZDRAVOTNÍ SESTRA/JAKO ZŘÍZENEC VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

– ODPOVĚZTE NA OTÁZKY ZA TEXTEM

Zdravotnický personál musí mít kladný vztah k lidem a musí být velmi trpělivý. Velmi
často se musí rychle rozhodnout bez konzultace s kolegou, a proto je tato práce velmi zodpovědná a náročná na psychiku. Není vhodná pro osoby, které mají recidivující
psychické poruchy, sklon k alkoholismu a toxikomanii. Je to práce fyzicky velmi náročná, a tak není vhodná pro osoby, které nejsou samy zdravé, např. trpí bolestmi nohou
apod.
Máte kladný vztah k lidem? Proč si to myslíte? .................................................................................. .
Jste trpělivý/trpělivá? Proč si to myslíte? ............................................................................................. .
Jste nervózní, když máte i malý problém? .......................................................................................... .
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L2
A

2/L/A/1 SPOJUJTE NÁZVY ČÁSTÍ TĚLA S OBRÁZKY
1) Tělo
hlava

záda

krk

týl

trup

temeno

hrudník

bok

břicho

hýždě

podbřišek

zadek

tříslo
pupek
prs/ňadro
prsní bradavky
horní končetina
dolní končetina
2) Hlava
čelo, levý spánek, levá a pravá tvář, nos, levá nosní dírka, brada, ucho, uši, vlasy

horní a dolní ret, rty, ústa, oko, oči, oční víčko, řasa, řasy, obočí
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3) Otevřená ústa
jazyk, tvrdé patro, měkké patro

zub, horní zuby, dolní zuby, slina
4) Horní končetina – ruka (obě ruce)
rameno, paže, loket, předloktí, zápěstí, hřbet ruky, dlaň

palec, ukazovák, prostředník, prsteník, malík, článek prstu, nehet
–36–

5) Dolní končetina – noha (obě nohy)
kyčel, stehno, koleno, lýtko, holeň, kotník, nárt, pata

chodidlo, klenba, prst, nehet, první prst, druhý prst, třetí prst…
6) Vnitřní orgány
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7) Kostra člověka

lebka
obratel
obratle
páteř
kost křížová

kost pažní

kostrč

kost loketní

pánev

kost vřetenní

žebro

kost stehenní

žebra

kost lýtková

kosti zápěstní

kost holenní

kosti záprstní

kosti zánártní

článek prstu
kliční kost
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lopatka

kosti nártní
kost patní

8) Dýchací soustava
dutina nosní, nosohltan, hltan, hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky, plíce

9) Srdce, tepny a žíly, vlásečnice, krev
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10) Pokožka, pleť, kůže, sval, vlas, chlup

11) Mozek, mozeček, prodloužená mícha, mícha páteřní, nerv, nervy
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12)

Pohlavní orgány – muž
penis, varle, varlata, močová trubice, šourek, předstojná žláza

13) Pohlavní orgány – žena
pochva, děloha, vaječník, vejcovod
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2/L/A/2 OPAKUJEME GRAMATIKU – NOVÁ SLOVA, DOPLŇTE TEN, TA, TO, TY (POZORUJTE
TVARY ADJEKTIV/PŘÍDAVNÝCH JMEN)

– KONZULTUJTE S LEKTOREM

.............. malá hlava, .............. dlouhý krk, .............. velké břicho, .............. malý trup, ..............
pravé tříslo, .............. velký hrudník, .............. prsní bradavky, .............. horní končetina,
.............. dolní končetiny, .............. široká záda, .............. malý zadek, .............. pravý bok,
.............. vysoké čelo, .............. dlouhý vlas, .............. krátké vlasy, .............. pravý spánek,
.............. levé ucho, .............. malé uši, .............. levá tvář, .............. malý nos, .............. levá nosní dírka, ..............velká brada, .............. velký dolní ret, .............. malé rty, .............. velká ústa,
.............. levé oko, .............. velké oči, .............. pravé oční víčko, .............. dlouhá řasa, ..............
černé řasy, .............. úzké obočí, .............. červený jazyk, .............. velký přední zub, ..............
levé rameno, .............. pravý loket, .............. levé předloktí, .............. pravé zápěstí, ..............
pravá dlaň, .............. pravý palec, .............. malý nehet, .............. pravé chodidlo, ..............
plný žaludek, .............. nemocná játra, .............. zdravý žlučník, .............. tlusté střevo,
.............. pravá ledvina, .............. nemocný obratel, .............. velká pánev, .............. malá kost,
.............. zlomené žebro, .............. zlomená kostrč, .............. nemocné srdce, .............. velká
žíla, .............. velká tepna
2/L/A/3 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE ČÁSTÍ TĚLA (HLAVY)
L

E

V

Á

T

V

Á

Ř

S

A

T

U

O

E

O

H

I

K

D

A

T

E

R

I

K

S

B

R

A

D

A

S

U

B

U

Z

A

H

O

K

O

O

Ú

Y

V

E

C

A

F

E

Č

Y

A

L

K

E

N

Á

P

S

V

V

Í

Č

K

O

J

A

Z

Y

K

L

Řešení
1) lebka, 2) levá tvář, 3) řasy, 4) brada, 5) ústa, 6) oko, 7) obočí, 8) víčko, 9) ret,
10) spánek, 11) zub, 12) jazyk
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2/L/A/4 DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ PÍSMENA DO NÁZVŮ ČÁSTÍ TĚLA
1) ŽA _ UDEK, 2) LED _ INA, 3)TENKÉ S _ ŘEVO, 3) K _ NEČNÍK, 4) JÁT _ A
2/L/A/5 CO SEM NEPATŘÍ – SPOJTE TOTO SLOVO S ILUSTRACÍ (ČÁST TĚLA)
1) palec, ukazovák, malík, nos
2) kyčel, loket, stehno, koleno
3) zub, ret, břicho, jazyk
4) lebka, páteř, kostrč, žlučník
5) žaludek, kliční kost, žlučník, játra

2/L/A/6 DOPLŇTE VHODNÁ SLOVA
1) levá ...................... , ........................... , ......................, ........................, ..............................
2) pravé .................... , ........................... , ......................, ........................, ..............................
3) horní .................... , ....................., ............................
Řešení (čtěte zprava), např.
1)akur, anitečnok ínlod, řávt, anivdel // 2) oko, ohcu, olsířt, onemar // 3) ter, buz,
anitečnok
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2/L/A/7 KDE TO JE, VYBÍREJTE VHODNÁ SPOJENÍ A OPISUJTE JE
hlava – v hlavě – na hlavě
Kde je mozek? ............................... Kde je ucho? ..............................
Kde jsou nervy? ............................ Kde jsou oči? .............................
Kde jsou řasy? ............................... Kde je nos? .................................
ústa – v ústech
Jsou zuby v ústech? .............. Je žaludek na ústech? ............. Je jazyk na ústech? .................
tělo – na těle – v těle
Kůže je na těle? ...................... Vlasy jsou v těle? ..................... Pokožka je na těle? .................
2/L/A/8 NAPIŠTE CO NEJVÍCE ČÁSTÍ TĚLA ZAČÍNAJÍCÍCH NA
K : kotník, .........................................................................................................................................
O: obratel, .........................................................................................................................................
R: rameno, ........................................................................................................................................
2/L/A/9 ANO × NE
Ruka je dolní končetina. ANO × NE // Zdravý a normální člověk má jedno ucho. ANO ×
NE // Dlaň je na ruce. ANO × NE // Ruka je delší než noha. ANO × NE // Žaludek není
v těle. ANO × NE // Plíce jsou v noze. ANO × NE // Žena má penis. ANO × NE // Muž má
varlata. ANO × NE // Zdravý člověk má dvě nosní dírky. ANO × NE // Člověk má celkem
dvacet prstů. ANO × NE // Člověk má čtyři dlaně. ANO × NE // Člověk nemá dvě paty.
ANO × NE // Na ruce máme vlasy. ANO × NE // V srdci je krev. ANO × NE
2/L/A/10 ODPOVÍDEJTE PODLE SKUTEČNOSTI, PTEJTE SE NAVZÁJEM
Máte malé ruce? Máte krátké nohy? Máte malá chodidla – malou nohu? Máte velké uši? Máte
černé oči? Jaké máte oči? Kolik máte zubů? Máte dlouhé vlasy? Máte velký nos?
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B

2/L/B/1 ČTĚTE ROZHOVOR, HREJTE PODLE ROLÍ
Lékař: Dobrý den, paní Hanousková. Jaký máte problém? Odložte si. Posaďte se, prosím.
Paní H.: Dobrý den, pane doktore. Já jsem nemocná. Je mi špatně.
Lékař: Co vás bolí? Povídejte.
Paní H.: Všechno.
Lékař: Tak uděláme velké vyšetření, ano?
Paní H.: Dobře.
Lékař: Svlékněte se do půl těla. Budu vám poslouchat srdce a plíce. Dýchejte zhluboka.
Nadechněte se. Vydechněte. Zakašlete. Můžete se obléknout. Dívejte se na můj
prst a sledujte ho. Zavřete oči a dotkněte se prstem špičky nosu. Zvedněte levou
ruku. Předkloňte se.
Paní H.: Můžu si sednout?
Lékař: Ne, položte se, podíváme se na břicho. Vyhrňte si oblečení. Tady to bolí?
Paní H.: Ne, nebolí.
Lékař: Posaďte se a otevřete ústa. Řekněte „Á“. Tak, děkuji. – Sestři, vezměte paní Hanouskové krev, potřebuju taky moč do laboratoře a udělejte výtěr z krku a z konečníku. Potom změřte paní tlak.
2/L/B/2 DOPLŇUJTE TVARY DO TABULKY PODLE TEXTU 2/L/B/1
infinitiv

Já teď …
IMPF.

Já potom …
PF.

Ty!

Vy!

posadit se

–

posadím se

posaď se

..........................

odložit si

–

odložím si

..........................

..........................

povídat
svléknout se
dýchat

povídám
–
dýchám

budu povídat
svléknu se
..........................

..........................

povídejte

..........................

..........................

..........................

..........................
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infinitiv
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Já teď …
IMPF.

Já potom …
PF.

Ty!

Vy!

nadechnout se

–

......................

......................

......................

vydechnout

–

......................

......................

......................

zakašlat

–

......................

......................

......................

dívat se

dívám se

budu se dívat

......................

......................

sledovat

sleduju

......................

......................

......................

zavřít

–

zavřu

......................

......................

dotknout se

–

dotknu se

dotkni se

......................

zvednout

–

......................

......................

......................

předklonit se

–

předkloním se

......................

......................

položit se

–

......................

polož se

......................

vyhrnout si

–

......................

......................

......................

otevřít

–

otevřu

......................

......................

říct

–

řeknu

......................

......................

udělat

-

udělám

......................

......................

2/L/B/3 ODEBÍRÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU – VYPIŠTE Z 2/L/B/1:
Biologický materiál:
1)……………….., 2) ………………..,3)…………………………, 4)………………………
Řešení (čtěte zprava): ukrk z rětýv, ukínčenok z rětýv, čom, verk
2/L/B/4 DOPLŇTE VHODNÁ SLOV Z NABÍDKY
nadechněte se, povídejte, položte se, zvedněte, posaďte se, vydechněte
Lékařka:

Dobrý den, pane inženýre. Jaký máte problém? ……………, prosím.

Ing. Adam: Dobrý den, paní doktorko. Bolí mě břicho.
Lékařka:

Jak dlouho? ……………...

Ing. Adam: Dva dny.
Lékařka:

Co jste jedl?

Ing. Adam: Normálně.
Lékařka:

Tak se podíváme na to břicho. ……………… tady. Můžete si vyhrnout košili?
………….. a …………….. . Můžete zvednout nohy?

Ing. Adam: Mám zvednout obě?
Lékařka:

Ano, …………………obě. Bolí to?

Ing. Adam: Ano, tady vpravo, tříslo.
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2/L/B/5 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE POKYNŮ PRO PACIENTA
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1)………………………. 2) …………………, 3) …………………., 4) …………………….,
5) ………………………, 6) ………………., 7) ………………….., 8) …………………….,
9) ………………………., 10) ………………………, 11) …………………………………..
2/L/B/6 ČTĚTE – ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY ZA TEXTEM PODLE TOHOTO ROZHOVORU
Sestra:

Dobrý den, vaše jméno, prosím. Už jste u nás byla? Máte u nás zdravotní
kartu?

Pacientka: Ano, byla jsem tady, ale je to už dlouho. Já jsem Dolínková – Veronika Dolínková. Tady je můj průkaz zdravotní pojišťovny.
Sestra:

Pane doktore – je tady paní Dolínková.

Pacientka: Dobrý den, pane doktore.
Lékař:

Dobrý den, paní Dolínková, posaďte se, prosím.Jaký máte problém?

Pacientka: Pane doktore, každý den ráno zvracím, jsem unavená a spím dvanáct hodin.
Lékař:

Aha, tak se na to podíváme. Otevřete ústa, prosím . – Ano, to je dobré. Odložte si – budu poslouchat srdce, plíce. Sestři, budeme měřit tlak. Bolí vás
břicho?

Pacientka: Ne, to ne. Jen zvracím – všechno a pořád.
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Lékař:

Máte průjem, nebo zácpu?

Pacientka: Ne, stolice je normální a každý den ráno.
Lékař:

Používáte antikoncepci?

Pacientka: Ne, my s manželem chceme dítě.
Lékař:

Myslím si, že jste těhotná – musíte jít na testy a ultrazvuk ke gynekologovi.

Pacientka: To je fantastické.
Je paní Dolínková nemocná? Jaké má zdravotní problémy? Co doktor vyšetřoval? Měřili jí krevní
tlak? Díval se jí do úst? Používá paní Dolínková antikoncepci? Měla radost, že je těhotná?
2/L/B/7 DOPLŇTE VHODNÁ SLOVA
Pacient: Dobrý …………….., pane ……………….
Lékař: Dobrý den, pane Hladký, ……………………….., prosím. Jaký máte problém?
Pacient: Pane doktore, ………. dny mám horečku – 39, kašlu a ………….. mě hlava.
Lékař: Aha, tak se na to podíváme. ……………….. ústa, prosím. Bolí vás v krku?
Pacient: Ano, a taky v uších.
Lékař: Budu poslouchat srdce a plíce, ……………. . Budeme ………. tlak . Bolí vás břicho?
Pacient: Ne, ne – to ne.
Lékař: Máte průjem, nebo ……………?
Pacient: Zácpu. Můžu ….. obléknout?
Lékař: Ano. Je to angína. Napíšu ………….. antibiotika – budete brát ………… tabletu třikrát denně (i v noci). Budete ležet a za týden přijdete na kontrolu.
Pacient: Můžete mi …………….. něco proti kašli?
Lékař: Jistě – napíšu vám …………….. na kapky . Budete jich brát dvacet, a to třikrát denně.
Pacient: Děkuju.
Lékař: Musíte …………….. doma, v posteli. Potřebujete neschopenku, že?
Pacient: Ano, potřebuju.
Neznámá slova
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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C

2/L/C/1ČTĚTE ROZHOVOR, HREJTE PODLE ROLÍ
Lékař: Sestři, přineste mi zdravotní karty pacientů.
Sestra: Ano, pane doktore. Budete potřebovat asistenci?
Lékař: Ano – zůstaňte v ordinaci a k přijímacímu pultu pošlete sestru Janu.
Sestra: Ano. Mám zavolat dalšího pacienta? Koho mám
zavolat?
Lékař: Zavolejte pana Horáka. Je objednaný na převaz
– byl tady předevčírem.
Sestra: Ano, pane doktore. Pan Horák. - Pane Horáku, prosím.
Pan Horák: Dobrý den.
Sestra: Dobrý den, posaďte se. – Uděláme vám ten převaz.
Lékař: Dobrý den, pane Horáku. Jak ta ruka vypadá?
Sestři, odstraňte ten starý obvaz, připravte mi nové krytí.
Změřila jste panu Horákovi teplotu?
Sestra: Teplotu jsme zatím neměřili. Změřím ji teď digitálním teploměrem. Budete chtít
sterilní krytí, že?
Lékař: Dobře. Ano, nachystejte mi sterilní krytí, dezinfekci na ránu a rukavice.
Pan Horák: Sestři, jak dlouho mám držet ten digitální teploměr. Doma mám jen normální.
Sestra: On pípne. Vyhrňte se prosím rukáv, změřím
vám krevní tlak.
Lékař:

Sestři, neměřte tlak – potřebuju teplotu.

Sestra: Ano, pardon. Pane doktore, tady jsou ty rukavice, krytí a dezinfekce.
Lékař: Děkuji. Jakou má pan Horák tu teplotu?
Sestra: 38 °C – mám panu Horákovi vzít krev?
Lékař: Ano, dvě zkumavky. Připravte taky recept
– pan Horák dostane antibiotika.
Tak, pane Horáku, máme tam trošku
infekci. Vyčistíme ránu a napíšeme vám
léky. Sestra vám taky vezme krev. Sestři,
podejte mi tampon, prosím, ještě jeden –
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děkuji.Podejte mi zásyp a mast.Přiložte sterilní krytí. Ano, děkuji. Obvažte panu
Horákovi ruku. Odneste to staré krytí. Tak – děkuji.
obvaz

zkumavka

krytí na ránu

zásyp

vyčistit ránu

mast
OBR. 67

2/L/C/2 VYPIŠTE Z TEXTU VŠECHNY IMPERATIVY (SLOVESA V ROZKAZOVACÍM ZPŮSOBU K INFINITIVŮM VE CVIČENÍ)

přinést: ................................................................ ; zůstat: .........................................................
poslat: .................................................................. ; zavolat: ........................................................
posadit se: ........................................................... ; odstranit: ....................................................
připravit: ............................................................. ; neměřit: ......................................................
podat: .................................................................. ; přiložit: .......................................................
obvázat: ............................................................... ; odnést: ........................................................
nachystat: ........................................................... ; vyhrnout: ....................................................
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2/L/C/3 SPOJUJTE IMPERATIVY Z 2/L/C/2 S PŘEDMĚTY NA OBRÁZKU – TVOŘTE POKYNY
lékárnička, nůžky, obvaz, sterilní krytí, elastický obvaz, zásyp, mast, kapky, tablety

skalpel, jehla, šití, tampon, vata, sterilní mul, rouška, injekční jehla, stříkačka, ampule
2/L/C/4 DOPLŇTE VHODNÉ VÝRAZY
Sestři, ..................................... ten starý obvaz. Prosím, ..................................... novou jehlu. Ne,
teď nepotřebuju nůžky, ale skalpel – .................................... skalpel, prosím. Sestři, ............
..................... …… karty pacientů. Prosím, ................................. teplotu paní Galíkové. Budu
psát recept, prosím, ................................. mi pero. Sestro, ................................. novou ampuli.
................................. tu vatu.
2/L/C/5 ZMĚŇTE PODLE MODELU
Mohla byste odnést tu jehlu? – Odneste tu jehlu.
Mohla byste připravit nástroje? – ............................................................................................. .
Mohla byste odstranit tu vatu? – ............................................................................................. .
Mohla byste mi podat nůžky? – ................................................................................................ .
Mohla byste mi přinést roušku? – ........................................................................................... .
Mohla byste přiložit sterilní krytí? – ....................................................................................... .
Mohla byste vydezinfikovat tu ránu? – ................................................................................... .
Mohla byste tomu pacientovi vzít krev? – .............................................................................. .
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2/L/C/6 DOPLŇTE DO ROZHOVORU SLOVA Z NABÍDKY
mi, vás, to, položte se, máte, misku, na, vezměte, vezmu, den, ano, objednejte, sestra, akutní, zkumavky, moc, musíte, zvracet
Pacient: Dobrý ............, pane doktore. Je ………… špatně.
Lékař: Dobrý den, ………............……..., prosím. Co ……….. bolí?
Pacient: Břicho ……….. . Tady. Zvracím a mám horečku.
Lékař: Vyhrňte si košili, prosím. …....……… vám pomůže. Ano, tak. Bolí …........ tady?
Pacient: Ano, ….……., tam a moc. Píchá to.
Lékař: ......…………........… zánět slepého střeva – apendicitidu. ………..........….. na operaci. Je
to akutní.
– Sestro, zavolejte sanitu a ……………. pana Lakomého na ……....……. příjem.
Než přijedou, ……....…….. mu krev – dvě …....………… . Změřte mu teplotu.
Sestra: Ano, pane doktore.
Pacient: Budu …………. .
Sestra: Tady máte ………….. a ručník. Položte se …...... bok. – Potom vám …...……… krev.
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2/L/C/7 PŘEČTĚTE SI ŘEŠENÍ 2/L/C/6 A SESTAVTE TELEFONICKÝ ROZHOVOR SESTRY (POUŽIJTE
„SLOVNÍHO HADA“ POD CVIČENÍM)
Pacient: Dobrý den, pane doktore. Je mi špatně.
Lékař:

Dobrý den, položte se, prosím. Co vás bolí?

Pacient: Břicho.Moc.Tady. Zvracím a mám horečku.
Lékař:

Vyhrňte si košili, prosím. Sestra vám pomůže. Ano, tak. Bolí to tady?

Pacient: Ano, ano, tam a moc. Píchá to.
Lékař:

Máte zánět slepého střeva – apendicitidu. Musíte na operaci. Je to akutní.
– Sestro, zavolejte sanitu a objednejte pana Lakomého na akutní příjem.
Než přijedou, vezměte mu krev – dvě zkumavky. Změřte mu teplotu.

Sestra: Ano, pane doktore.
Pacient: Budu zvracet.
Sestra: Tady máte misku a ručník. Položte se na bok. –Potom vám vezmu krev.
Sestra:

………….. den. ………………doktora Davida. U telefonu ………… Daňková. Máme
……..akutního …………..s …………………........ .

Nemocnice: Jaká …. přesná adresa ordinace ……………Davida?
Sestra:

Frantova 4, Praha 10.

Nemocnice: Budeme ……..za 15 ………… . Objednáme …………….. příjem na …… .
Jak je ten ……………. starý?
Sestra:

Je to pan Jan Lakomý, ročník 1964. Jinak je zdravý. Bude ………. dvě ……………
krve.

Nemocnice: Dobře, jedeme.
Sestra:
Řešení:

Děkuji, na shledanou.
dobrýordinacesestratadypacientaapendicitidouje
doktoratamminutakutníoperacipacient
mítzkumavky

Neznámá slova:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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2/L/C/8 ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY PODLE TEXTU
V ordinaci pracuje lékařka? – ........................................................................................................ .
Jakou adresu má ta ordinace? – .................................................................................................... .
Pracuje tam sestra Nováková? – .................................................................................................... .
Akutní pacient se jmenuje Jan Tomášek? – ............................................................................... .
Pacient má zlomenou nohu? –...................................................................................................... .
Pan Lakomý zvrací? – ...................................................................................................................... .
Sestra nemusí brát krev? – ............................................................................................................. .
Doktor ošetřuje pacientovi ruku? – ............................................................................................. .
Sestra podává doktorovi sterilní obvaz? – .................................................................................. .
Pacient musí jít na operaci? – ........................................................................................................ .
Na operaci půjde příští týden? – ................................................................................................... .
2/L/C/9 NAPIŠTE KRÁTKÝ TEXT O TÉTO SITUACI – PIŠTE V MINULÉM ČASE (PODLE MODELU)
Včera byl v ordinaci jeden pacient…
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2/L/C/10 JAKÁ JE TO BOLEST? ROZUMÍTE? DISKUTUJTE S LEKTOREM
– píchavá, bodavá, ostrá a intenzivní bolest – krátké a silné ataky bolesti (píchání, bodání), např. apendicitida, zub, zánět ucha atd.
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– tupá a trvalá bolest – dlouhodobá a nepřerušovaná bolest, např. bolesti páteře

– řezavá, pálivá bolest – dlouhodobá bolest spojená s pocitem řezání a pálení (řezání,
pálení), např. zánět oka
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2/L/D/1 PŘEČTĚTE SI POKYNY A SPOJTE JE S OBRÁZKEM
1) Potřebujete podat boty?

2) Pomůžu vám zout se.

3) Pomůžu vám obout se.

4) Pomůžu vám svléknout košili.

5) Pomůžu vám obléknout košili.

6) Pomůžu vám vyhrnout rukáv.

D
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7) Pomůžu vám vstát.

8) Pomůžu vám posadit se.

9) Pomůžu vám položit se.

2/L/D/2 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE SLOVES (NAJDETE 10?)
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2/L/D/3 DOPLŇUJTE VÝRAZY sám/sama/samo/sami/samy
Pacient se nemůže …………. obléknout. Ta paní se nemůže …………… svléknout. To dítě se
nemůže …………… najíst. Ti pacienti se nemůžou ……………. napít. Já (M) se nemůžu ……….
obout. Ona se nemůže …………… zout. Ty těhotné ženy se nemůžou …………….
zout. Paní Jašková, vy se nemůžete ………….. obléknout? Pane Hladký, vy se nemůžete ……..
napít? Ta dívka se nemůže ……………. zout.
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2/L/D/4 POZORUJTE FUNKCI VÝRAZŮ sám/sama/samo/sami/samy
Je to automatická pračka. – Pere sama. // Ta žena se cítí sama. – Je smutná a osamělá,
protože nemá vedle sebe rodinu, přátele. // Ten muž tam nechtěl jet sám, ale s kamarádem. – Ten muž potřeboval, aby s ním někdo jel. // To dítě chtělo všechno dělat samo.
– Nechtěl pomoc matky. // Auto se samo rozjelo. – Uvnitř nebyl řidič.
2/L/D/5 VYSVĚTLETE VÝRAZY sám/sama/samo/sami/samy (PODLE CV. 2/L/D/4 A S VYUŽITÍM
SLOV V NABÍDCE)

má zlomenou ruku, má zlomenou nohu, je mu/jí špatně, točí se mu/jí hlava, není mu/jí dobře
Ten starý muž se nemůže sám zout. – ................................................................................ .
Ta matka se nemůže sama obléknout. – ............................................................................ .
Ta dívka se nemůže sama najíst. – ...................................................................................... .
Tamten chlapec se nemůže sám napít. – ........................................................................... .
2/L/D/6 ČTĚTE TEXT A ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY K NĚMU
Moje minulá sestra
Jmenuju se Hromada, jsem doktor a mám privátní ordinaci v Liberci. Moje specializace
je ortopedie, a tak moji pacienti často potřebují v ordinaci nějakou pomoc, protože mají
něco zlomeného, mají nějaké problémy s pohybem – často jsou také velmi staří.
Potřebují, aby jim někdo podal boty, pomohl zout, obout, vstát apod. Jsem privátní lékař
a myslím si, že by moje ordinace měla být perfektní po všech stranách. Je tedy jasné,
že požaduju, aby sestra pomáhala pacientům sama, abych jí já nebo pacienti nemuseli
prosit o pomoc. To je pro prestiž mé ordinace velmi důležité, protože komunikace sestry
s pacientem je stejně významná jako moje.Vždycky jsem si tedy vybíral sestry vysoké a
statné, aby tu práci mohly dělat bez komplikací, protože je to fyzicky náročná práce.
Tento rok už ale mám třetí sestru, protože žádná není ochotná pomáhat pacientům. Bylo
mi to velmi nepříjemné, když jsem pozoroval, jak se starší pacient pokouší obout, ale sestra to nevidí (nebo nechce vidět). Musel jsem pořád říkat: „Sestři, pomohla byste panu
Novákovi? Sestři, nepodala byste naší pacientce boty? Sestro, obujte paní Holáskovou!“
Někdy už jsem říkal „Zujte! Obujte! Pomozte!“, ale to se do privátní ordinace nehodí.
Myslel jsem si, že ten problém vyřeším, když dám sestrám větší plat, ale nepomohlo
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to. Velice často jsem na konci ordinační doby poslouchal, že to není práce pro ženu, že
sestra nemůže pomáhat vstát pacientovi, který váží metrák atd. atd. Druhá sestra byla
navíc těhotná, a proto nemohla dělat nic těžkého. Byl to problém. Na jedné straně jako
lékař vím, že by ženy neměly zvedat těžké věci, ale na druhé straně potřebuju, aby mým
pacientům někdo pomáhal.
Dlouho jsem nevěděl, jak ten problém vyřešit, ale poradil mi kolega. Má sestru a zdravotního bratra – tedy pomocníka v ordinaci, který s pacienty bez problémů manipuluje,
i když mají vyšší váhu. Takový pomocník nemusí mít zdravotní školu. Stačí, když je
ochotný pomáhat. Tak teď mám třetí zdravotní sestru. Je to osoba drobná, není vysoká
ani silná. To ovšem vůbec nevadí, protože kromě ní mám ještě pana Petra. Není to žádný
zdravotní bratr (nikdo mu tak ani neříká). Petrovi je třicet a je z Kazachstánu. Tam pracoval v nemocnici taky jako zřízenec. Teď žije v České republice a má velkou radost, že
může pracovat s pacienty, i když ještě neumí dobře česky. Rozumí, co pacienti potřebují,
pomáhá jim ochotně – to je velmi dobře. Moje ordinace je zase nejlepší v celém městě a já
už neřeším problémy se sestrami. Navíc si Petr bude brát moji zdravotní sestru – budeme
jako jedna velká rodina.
1) Kde je ordinace tohoto lékaře? – ............................................................................................ .
2) Je to gynekolog? – ................................................................................................................... .
3) Jaké problémy mají jeho pacienti? – ..................................................................................... .
4) Má ten lékař státní, nebo soukromou ordinaci? – ............................................................... .
5) Jaké sestry si vybíral? – .......................................................................................................... .
6) Jaká je práce sestry na ortopedii? – ....................................................................................... .
7) Byly sestry spokojené? – ......................................................................................................... .
8) Mohla ta druhá sestra dělat těžkou práci? – ......................................................................... .
9) Kdo je Petr? – .......................................................................................................................... .
10) Má kromě Petra v ordinaci ještě i zdravotní sestru? – ....................................................... .
Neznámá slova a spojení:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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L3
3/L/A/1 NAUČTE SE NÁZVY ODDĚLENÍ A VYPIŠTE SI NEZNÁMÁ SLOVA, KONZULTUJTE S LEKTOREM

A

Interní oddělení/interna
(oddělení nemocí vnitřních)
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacineti,
kteří trpí onemocněním vnitřních orgánů, např. srdce.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Pediatrické oddělení/dětské oddělení
Na tomto oddělení jsou vyšetřovány a léčeny děti, a to do 18 let věku.
Pokud je oddělení jen pro právě narozené děti, označujeme ho jako novorozenecké oddělení.
Oddělení, které se specializuje na věkovou skupiny mladých lidí od cca 15
do 18 let, je označováno jako oddělení dorostenecké.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Oddělení nemocí kožních a pohlavních
(kožní a venerologické oddělení)
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti, kteří mají onemocnění kůže (např. i vypadávání vlasů), a pacienti, kteří trpí pohlavními (venerickými) chorobami, např. syfilis apod.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti, kteří trpí nemocemi plic
a TBC. Oddělení také realizuje preventivní prohlídky.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Psychiatrické oddělení/psychiatrie
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti, kteří mají závažné psychické potíže. Léčí se tu také lidé závislí na alkoholu, drogách
a lidé s nejrůznějšími poruchami chování, např. deviacemi v oblasti
sexuální.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Rehabilitační oddělní/rehabilitace
Na toto oddělení přicházejí pacienti, kteří potřebují pomoci s návratem
k normálnímu životu, např. po zlomeninách, mozkových příhodách.
Jsou jim poskytována cvičení, která jim pomáhají získat zpět ztracené
dovednosti (pohyby ruky, chůze, řeč apod.).
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Neurologické oddělení/neurologie
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s problémy v oblasti
inervace těla. Patří sem také např. některá onemocnění spojená s omezením pohybu.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
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Alergologické oddělení/alergologie
Na tomto oddělení jsou testovány alergie.
Patří sem pacienti, kteří trpí alergiemi na pyl, prach atd.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Imunologické oddělení/imunologie
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s poruchami obranyschopnosti organismu, tedy s poruchami imunity.
Mohou sem patřit také pacineti, kteří jsou HIV pozitivní, resp. kteří trpí
AIDS.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Geriatrické oddělení/geriatrie
Oddělení se specializuje na nemoci vysokého stáří a je zaměřeno na tzv.
geronty, tedy pacienty starší 75 let.
Neznámá slova:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN, tzv. eldéenka)
Jde o oddělení s elementární odbornou péči ze strany lékaře a s převažující ošetřovatelskou péči ze strany zdravotních sester a zřízenců. Na tomto oddělení jsou dlouhodobě hospitalizováni pacienti, u
kterých se předpokládá až několikaměsíční rekonvalescence a kteří
nemohou mít stejnou péči ve svém domácím prostředí. Většinu pacinetů tvoří osoby velmi vysokého věku a někdy i osoby s lehkým mentálním postižením, které jsou nemocné.
Pacienti léčeben pro dlouhodobě nemocné vyžadují pomoc při stravování, oblékání i při
vykonávání tělesných potřeb (WC).
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Specializovaná zařízení, kde jsou hospitalizováni pacienti smrtelně nemocní v terminálním stavu nemoci (blízko smrti), se nazývají HOSPIC a slouží nemocným rakovinou,
AIDS atd.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Onkologické oddělení/onkologie
Na tomto oddělení jsou léčeni pacienti, u kterých byla zjištěna onkologická onemocnění (rakovina, leukémie apod.). V některých případech je
pacientům poskytována medikace proti bolesti, chemoterapie, ozařování (radiologická péče).
V některých nemocnicích a klinikách existuje speciální radiologické oddělení, kde jsou
pacienti vyšetřováni pomocí rentgenu, centrálního tomografu, magnetické rezonance
apod.
Podobnými vyšetřeními léčbou (zejména onkologických pacinetů) se zabývá oddělení
nukleární medicíny.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Transfuzní stanice/transfuzní oddělení
Toto oddělení se specializuje na transfuze krve, odběry krve, dárcovství
krve a krevních derivátů.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chirurgické oddělení/chirurgie
Na tomto oddělení jsou prováděny chirurgické výkony, např. šití ran, operace
apod.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Ke specializovaným oddělením s chirurgickým zaměřením patří kardiochirurgie, kde se
provádějí operace srdce (např. tzv. bypass), neurochirurgické oddělení, které se specializuje na operace mozku, oddělení ústní a čelistní chirurgie, které se zaměřuje na chirurgické
výkony v oblasti obličeje, úst, čelistí a zubů. Podobně patří k chirurgickým oddělením i
plastická chirurgie, kde jsou léčeni pacienti s poškozením v oblasti tělesných orgánů, např.
poškození z popálenin apod.Na tomto oddělení jsou také prováděny operace estetické,
které odstraňují nejčastěji změny těla v důsledku stárnutí, resp. odstraňují nedokonalosti těla (úpravy obličeje, velikosti prsů, tvaru nosu, tvaru uší apod.). Většina těchto výkonů
není hrazena zdravotní pojišťovnou a je nejčastěji prováděna na privátních klinikách.
Tuto péči vyhledávají např. modelky, herci apod.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Traumatologické oddělení/traumatologie
Na tomto oddělení jsou přijímáni pacienti po úrazu, např. po autonehodách, úrazech v práci i v domácnosti.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Infekční oddělení
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni (hospitalizováni) pacienti, kteří mají akutní infekční (přenosné) onemocnění, např. žloutenku
(hepatitis), meningitidu apod.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Zubní oddělení/zubař – dentista
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s onemocněním
zubů, úst, dásní apod. Patří sem také preventivní prohlídky chrupu.
S výkony tohoto oddělení souvisí také oddělení ortodontické/ortodoncie, kde jsou řešeny poruchy tvaru a uspořádání zubů (rovnátka),
resp. tvorba zubních náhrad – protéz.
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V poslední době k tomuto oddělení patří také práce tzv. zubního hygienisty, který se
specializuje na oblast hygieny ústní dutiny, např. odstraňování zubního kamene.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Oční oddělení
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s onemocněním
a změnami zraku, např. i v souvislosti s nošením brýlí, kontaktních
čoček apod.
Patří sem také úrazy v oblasti oka, např. tzv. cizí tělísko v oku –
situace, kdy do oka spadne nežádoucí cizí předmět (tříska, písek atd.).
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Oddělení anestezilogicko-resuscitační
Na tomto oddělení je poskytována péče pacientům, jejichž základní
životní funkce jsou ohroženy.
Lékaři tohoto oddělení zajišťují poskytování anesteze (uspávají pacienty) pro operace. Patří sem pokoje intenzívní péče.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Gynekologické oddělení
Na tomto oddělení jsou vyšetřovány a léčeny ženy, a to v souvislosti s onemocněními ženských pohlavních orgánů, resp. v souvislosti
s těhotenstvím, antikoncepcí apod.
Oddělení, které se specializuje na péči o nastávající matky a porod,
se nazývá porodnické oddělení/porodnice. S gynekologickým oddělením souvisí také
oddělení specializující se na oblast reprodukce a genetiky. Jde o oddělení asistované
reprodukce (umělé oplodnění), oddělení genetiky (genetická onemocnění, vyšetření dítěte v prenatálním stadiu vývoje) a oddělení fetální medicíny (zaměřené na nenarozené
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děti v těle matky). Všechna tato oddělení pomáhají párům, které trpí problémy v oblasti
reprodukce.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ortopedické oddělení/ortopedie
Toto oddělení se specializuje na onemocnění pohybové soustavy,
zejména kostí.
Neznámá slova:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Ušní- nosní- krční oddělení/otorinolaryngologie
Jde o oddělení, kde jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s onemocněním
uší (záněty, poruchy sluchu atd.), pacienti s nemocemi v oblasti nosu
(rýma, alergická rýma, záněty, krvácení z nosu apod.) a pacienti s onemocněními v oblasti krku (angína, problémy s polykáním apod.).
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Urologické oddělení/urologie
Na tomto oddělení jsou vyšetřováni a léčeni pacienti s onemocněními ledvin a s problémy s močením obecně.
Patří sem i specializovaná péče o muže s onemocněním mužských
pohlavních orgánů, zejména s nemocemi prostaty.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Oddělení patologie a soudního lékařství
Na tomto oddělení jsou nejčastěji prováděny analýzy tkání (vyšetření
vzorků např. u onkologických pacientů).
Patří sem také pitvy a součástí tohoto oddělení je pitevna (speciální
operační sál k provádění pitev mrtvol) a márnice (oddělení, kde jsou
uloženy mrtvoly). Služeb tohoto oddělení využívá i policie, a to např. při určení příčiny smrti
u zavražděného člověka, způsobu, jakým byl zavražděn, stanovení doby jeho smrti atd.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Oddělení pro nemoci z povolání
Toto oddělení se zabývá prevencí nemocí z povolání a jejich léčením.
Jde především o zdravotní problémy, které jsou důsledkem práce
v určitém prostředí, např. alergické reakce vyvolané kontaktem s chemickými látkami, problémy s dýcháním v důsledku práce v prašném
prostředí atd.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Hygienicko-epidemiologické stanice
Hlavní činnost těchto zařízení se týká oblasti hygieny (prodej masa, zmrzliny, kvalita pitné vody apod.) a epidemií (chřipka, AIDS, hepatitis apod.).
Všechny stanice poskytují prevenci a poradenství v oblasti infekčních chorob a očkování. Poskytují také možnost bezplatného a anonymního testování krve na přítomnost viru HIV.
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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3/L/A/2 NA KTERÉM ODDĚLENÍ BUDOU TITO PACIENTI LÉČENI – VYBÍREJTE
1.Pan Novák (ročník 1948) má delší dobu problémy se srdcem. Špatně dýchá a je rychle
unavený.
a) infekční oddělení – b) pediatrické oddělení – c) interna
2. Irenka Horáková (2006) má průjem, zvrací a nechce jíst.
a) infekční oddělení – b) pediatrické oddělení – c) interna
3. Paní Tomášková měla nehodu, když jela na kole, zlomila si asi nohu a potřebuje ošetření.
a) ortopedie – b) traumatologie – c) patologie
4. Ing. Lahoda má žloutenku – musí být hospitalizován v nemocnici.
a) infekční oddělení – b) gynekologie – c) urologie
5. Slečna Sadílková šla po ulici a něco jí spadlo do oka – potřebuje ošetření.
a) porodnice – b) imunologie – c) oční oddělení
6. Jiří Novotný (1980) potřebuje brýle na čtení.
a) interna – b) oční oddělení – c) onkologické oddělení
7. Helena Horáková byla minulý rok na operaci a teď chodí na chemoterapii.
a) interna – b) oční oddělení – c) onkologické oddělení
8. Paní Caletková čeká dítě – má se jí narodit příští týden, ale ona má bolesti už teď.
a) porodnice – b) patologie – c) otorinolaryngologie
9. Pan Raška špatně slyší a bolí ho uši.
a) porodnice – b) patologie – c) otorinolaryngologie
10. Dan Zindulka má alergickou rýmu, ale neví, na co má alergii.
a) imunologie – b) alergologie – c) traumatologie
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Řešení:
1
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C

B

C

A

C

B

3/L/A/3 JE TO PRAVDA? – ROZHODNĚTE
1) Paní Horáková telefonovala svému manželovi, že měla autonehodu a že je hospitalizována v nemocnici na infekčním oddělení. ANO × NE
2) Pan Jahoda napsal dopis své dceři, že leží v nemocnici se srdcem a že ho může navštívit
na interním oddělení. ANO × NE
3) Katka Válková poslala SMS své matce, že musela jít na operaci s akutní apendicitidou
a že jí má matka přinést do nemocnice župan, a to na oddělení venerologie. ANO × NE
4) Dana Kolková napsala kolegyni, že leží v nemocnici s nosem a že jí může navštívit na
oddělení plastické chirurgie. ANO × NE
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3/L/B/1 ČTĚTE, DISKUTUJTE S LEKTOREM A NAUČTE SE NEZNÁMÁ SLOVA

B

Akutní příjem
Nějaký muž telefonoval do nemocnice, že se stala autonehoda a že je tam těžce zraněné dítě a jedna lehce zraněná mladá
žena, jeden člověk je podle jeho názoru mrtvý.
Na místo nehody okamžitě poslali vrtulník a dvě sanity. Podle lékaře ze záchranné služby se potvrdilo, co muž telefonoval. Jeden člověk byl mrtev, dva lehce zraněni a jedno dítě
bylo zraněno těžce.
Vrtulník odvezl dítě do nemocnice na akutní příjem, zraněná žena a zraněný muž (ten
telefonoval do nemocnice) také odjeli do nemocnice na akutní příjem, ale sanitou. Mrtvého muže odvezla pohřební služba na oddělení patologie, na pitevnu.

Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Jaké pacienty přijímají do nemocnice na tzv. akutním příjmu? Jde o pacienty, kteří přicházejí na
plánované operace, na rehabilitaci nebo na vyšetření v souvislosti s cestou do zahraničí?
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3/L/B/2 OPAKUJTE SI GRAMATIKU – DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ SLOVA A ODPOVÍDEJTE
Byl tam jeden zraněný pacient. Kolik tam bylo …………….. pacientů. Byly tam dvě …………
ženy? Ti kluci nebyli ………………….. ? Pacient byl zraněn. Jsou ti muži ……………….. lehce,
nebo těžce? Tamty ženy nejsou ……………. ? Kdy bylo to dítě ……………….. ? Kdo je tady
……………….. ?
3/L/B/3 ČTĚTE, DISKUTUJTE S LEKTOREM A NAUČTE SE NEZNÁMÁ SLOVA
Ambulance
Paní Válková si minulý měsíc zlomila nohu. Měla tři týdny sádru a nyní přišla do nemocnice, kde jí sádru odstraní. Potom půjde na kontrolu na ortopedické oddělení.
Nezůstane v nemocnici – hned po kontrole může zase odejít domů. V lékařské terminologii je paní Válková ambulant a oddělení, na kterém byla ošetřena, je ambulance.
Jaké oddělení nemocnice mají ambulanty? Může mít infekční oddělení ambulanta? Má
léčebna dlouhodbě nemocných ambulanty? Které oddělení má nejčastěji ambulanty?
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3/L/B/4 OPAKUJTE SI GRAMATIKU – DOPLŇUJTE DO TABULKY

–72–

Jeden

.....................

byl

ošetřen

včera.

Pět

ambulantek

.....................

ošetřeno

zítra.

Mnoho

.....................

je

.....................

každý den.

Ti

.....................

budou

.....................

zítra.

Ty

.....................

byly

ošetřeny

včera večer.

3/L/B/5 ČTĚTE, DISKUTUJTE S LEKTOREM A NAUČTE SE NEZNÁMÁ SLOVA
Lůžkové oddělení
Pan Malenka přichází do nemocnice na plánovanou operaci žaludku. Na příjmu vyplnil
formuláře, potom mu staniční sestra uschovala jeho oblek a vydala mu ústavní pyžamo a
župan. Sestra z chirurgie mu ukázala jeho pokoj a celé lůžkové oddělení, na kterém bude
hospitalizován. Zajímala ho hlavně umývárna a společenská místnost s televizí, protože
nemá nadstandardní pokoj se sprchou a televizí.Také chtěl vědět, kde bude jíst, a tak ho
sestra zavedla i do jídelny na oddělení a do kuchyňky. Podíval se, kde je pokoj sester, kdyby něco potřeboval, pokoj lékařů a místnost uklízeček. Staniční sestra mu také ukázala,
kde je WC a sklad špinavého a čistého prádla.
1) umývárna

2) pokoj sester

3) pokoj lékařů

4) sklad špinavého prádla

5) místnost uklízeček

6) kuchyňka
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Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Kam může jít pan Malenka, když bude potřebovat prášek na spaní? Kde se připravuje svačina pro
pacienty? Kde jsou potřeby pro uklízečku? Jak se jmenuje místnost, kde se mohou pacienti dívat na
televizi? Je na oddělení pokoj pro lékaře? Kam dávají špinavé prádlo? Kde berou čisté prádlo? Má
pan Malenka nadstandardní pokoj?
3/L/B/6 OPAKUJTE SI GRAMATIKU – ČÍ JE POKOJ/MÍSTNOST?
V tomto pokoji jsou lékaři. Studují tam, diskutují, odpočívají. – Je to pokoj ……………….. .
V této místnosti mají uklízečky své potřeby, jako je kbelík, smeták, mop, čisticí prostředky, saponáty atd. – Je to pokoj …………………. .
V tomto pokoji můžete vždycky najít sestru. Jsou tam karty pacientů, léky, telefon, sestry
tam pracují, studují, odpočívají. – Je to pokoj ………………… .
3/L/B/7 ČTĚTE, DISKUTUJTE S LEKTOREM A NAUČTE SE NEZNÁMÁ SLOVA
Laboratoř
Sestra Horská nese do laboratoře vzorky biologického materiálu – pan Malenka potřebuje vyšetření moče a krve. Krev ve zkumavkách odnáší sestra, ale moč předal k vyšetření
pan Malenka sám – laboratoř je vedle WC.
Dávala setra do laboratoře moč pana Malenky?
Proč nemusela?
Co tam nesla? V čem byla krev?
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3/L/B/8 OPAKUJTE SI GRAMATIKU – DEJTE SLOVA V ZÁVORKÁCH DO SPRÁVNÉHO TVARU
Moč pana (Hromada) …………………. není v (šampuska) ……………….., ale je ve (zkumavka)
……………… . Sestra včera ráno (vzít) ……………….…. krev (pan Váňa) ……………………………..… .
V laboratoři teď (být) ………….. několik (zkumavka) …………………….. . Ta zkumavka není čistá, ale je od (krev) …………………….. .
3/L/B/9 POPIŠTE OBRÁZEK

–75–

C

3/L/C/1 ČTĚTE A S POMOCÍ LEKTORA POJMENUJTE OZNAČENÉ PŘEDMĚTY Z ILUSTRACE, ODPOVĚZTE NA OTÁZKY ZA TEXTEM

Hospitalizace paní Tatounkové
Paní Ludmila Tatounková (1939) je velmi zajímavá starší paní, která ráda vypráví sestrám o tom, kolikrát byla za svůj život hospitalizována.
Poprvé ležela v nemocnici už jako malé dítě.To bylo v roce 1945, krátce po válce, a pokoje
v nemocnicích byly velmi neútulné. Na jednom pokoji bylo až dvanáct nemocných. Pro
každého pacienta tam byla jen postel, velmi nepohodlné a vysoké nemocniční lůžko, nad
ním pomocná hrazdička, deska s informacemi o pacientovi a o jeho zdravotním stavu.
Když pacientka sama nedošla na WC, měla pod postelí mísu, na níž konala potřeby.
Pacienti muži pak měly blízko postele i nádobu na moč, tzv. bažanta. Vedle postele stál
kovový noční stolek, který byl velmi hlučný. Navíc bylo jen umyvadlo se studenou vodou.
To se tehdy šestiletému děvčeti opravdu nelíbilo. Nemohla v noci spát, protože vždycky
některý z pacientů potřeboval ošetření a na pokoji bylo pořád světlo a hluk.
Podruhé byla paní Ludmila hospitalizovaná už jako mladá vdaná žena v porodnici, a to

v roce 1959. Pokoje se ale moc nezměnily. Na jednom pokoji bylo i víc než šest maminek.
Vybavení tvořily jen postele a stoly, na kterých se jedlo. Novorozeňata nebyla s maminkami ve stejném pokoji. Byla po celou dobu na novorozeneckém oddělení. Maminky je
dostávaly jen na kojení.Všechno bylo velmi jednoduché, šedivé a neútulné. To dcera paní
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Tatounkové už měla v porodnici zcela jiné prostředí. Miminko bylo po celou dobu s ní
na pokoji.
Třetí hospitalizace paní Tatounkové začala na anestezilogicko-resuscitačním oddělení
v roce 1995, kdy měla paní Ludmila těžkou autonehodu. Byla v nemocnici celkem tři
měsíce a poznala několik oddělení. To už byla na tzv. dvojáku – na pokoji byly jen dvě pacientky. Měla sice štěstí, protože tehdy byly v nemocnici i tzv. trojáky, čtveráky a i pokoje,
kde bylo pět a šest pacientů, ale všechny nemocniční pokoje byly hezčí než před čtyřiceti
lety. Každý pokoj sice ještě neměl svoji sprchu a svůj záchod, ale některé už ano. Také
vybavení pokojů bylo o hodně lepší. Na některých byla dokonce televize. Všude bylo čisto
a uklizeno. Často se používala plenta, když byl ošetřován pacient – to bylo velmi dobré
jak pro ostatní pacienty a jejich návštěvy, tak pro toho právě ošetřovaného.
Práce sester byla taky lehčí, protože některé postele už byly tzv. polohovací. Bylo možné
zvednout některou jejich část, a dokonce už měly všechny postele kolečka (jeden pár
s brzdami), aby bylo možné pacienta jednoduše převézt do jiného pokoje nebo na operační sál atd. Důležité je i to, že bylo možné dát k posteli bočnice, aby pacient v noci
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nespadl. U každé postele bylo tlačítko, kterým si pacienti mohli přivolat sestru. Sestry
tomu říkají bzučák, protože jim bzučí na pokoji sester (na sesterně).
Nyní je paní Tatounková v nemocnici na plastické operaci, kterou si sama platí. Chce
vypadat mladší, a tak se rozhodla pro plastiku očních víček. Leží na nadstandardním
pokoji, kde je sama, má pro sebe sprchu, záchod, barevnou televizi, telefon. Může mít na
pokoji i kytici květin. Je velice ráda, že může nosit svoje pyžamo a svůj župan, protože
ústavní prádlo nemá ráda. Je to velice milá stará dáma, a tak má hodně návštěv – sousedy, vnuky, dceru. Ti jsou také spokojeni, protože si mohou klidně povídat a nemusejí
pozorovat jiné pacienty. To je vždycky nepříjemné pacientům i návštěvě. Navíc je na
pokoji i křeslo pro návštěvy.
Kolikrát byla paní Ludmila hospitalizována? ................................................................................ .
V kolika letech byla v nemocnici poprvé? ....................................................................................... .
Jak tehdy vypadaly nemocniční pokoje? .........................................................................................
............................................................................................................................................................. .
Co bylo nejhorší? ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .
Proč nemohli pacienti v noci spát? ..................................................................................................
............................................................................................................................................................. .
Co bylo nad nemocničním lůžkem? ................................................................................................
............................................................................................................................................................. .
Co bylo pod postelí pacienta, který sám nedošel na WC? .............................................................. .
Kolik maminek leželo s paní Ludmilou na pokoji v porodnici? ................................................... .
Byli novorozenci s maminkami v pokoji? ...................................................................................... .
Jak vypadal nemocniční pokoj v roce 1995? ..................................................................................
..............................................................................................................................................................
Kolik pacientek leží s paní Tatounkovou na pokoji nyní? ............................................................ .
Může používat svoje prádlo? ........................................................................................................... .
Má na pokoji barevnou televizi? ..................................................................................................... .
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3/L/C/2 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE PŘEDMĚTŮ, KTERÉ MŮŽEME VIDĚT V TZV. NADSTANDARDNÍM NEMOCNIČNÍM POKOJI
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3/L/C/3 PAMATUJETE SI, JAKÉ BYLO VYBAVENÍ NEMOCNIČNÍHO POKOJE PANÍ TATOUNKOVÉ
V ROCE

1945?

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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3/L/C/4 JAK VYPADÁ POLOHOVACÍ POSTEL – POPISUJTE S VYUŽITÍM SLOV Z NABÍDKY, DISKUTUJTE S LEKTOREM

levá a pravá bočnice, levé přední kolečko, zabrzdit kolečka, odbrzdit kolečka, zvednout, dát dolů,
převézt pacienta, otočit postel, odstavit postel – dát postel dál od okna/blíž k oknu
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3/L/C/5 IDEÁLNÍ NEMOCNIČNÍ POKOJ – CO BYSTE SI TAM PŘÁLI VY JAKO PACIENTI A PACIENTKY
A JAKO ZDRAVOTNÍ SESTRY/ZŘÍZENCI

– NAPIŠTE TEXT A DISKUTUJTE S KOLEGY/NĚMI

Ideální nemocniční pokoj pro pacienta/pacientku
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ideální nemocniční pokoj pro zdravotní sestru/pro zřízence
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Přeje si váš kolega na pokoji polohovací postel? Proč?
Přeje si vaše kamarádka na pokoji barevnou televizi? Proč?
Přeje si váš kamarád na pokoji křeslo? Proč?
Co si vaše kolegyně na pokoji nepřeje? Proč?
Přejete si jako zdravotní sestra pokoje s jedním pacientem?
Chcete být jako pacient/pacientka hospitalizován/a na pokoji, kde leží šest pacientů?
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3/L/D/1 PAMATUJETE SI, CO DĚLÁ SESTRA V AMBULANTNÍ ORDINACI? POPISUJTE OBRÁZKY
– OPAKUJTE SI SLOVNÍ ZÁSOBU Z 2/L/C A 2/L/D

1)

2)

3)

4)

5)

6)

D

Řešení (čtěte zprava):
1) .verk ivotneicap ereb artseS
2) .kalt ectneicap ířěm artseS
3) .zavbo ivotneicap ejuňartsdo artseS
4) .utrak íntovardz iřakél ávádop artseS
5) .ickejni ectneicap ávád artseS
6) .ecanidro od atneicap álov artseS
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3/L/D/2 ČTĚTE A ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY PODLE TEXTU
Sestra Jiřina Holá
Jmenuju se Jiřina Holá, je mi padesát let a dvacet pět let pracuju jako zdravotní sestra
na interním oddělení naší nemocnice, na lůžkovém oddělení, kde jsou hospitalizováni
muži. Naši pacienti jsou mladí i staří, kuřáci i nekuřáci, diabetici, lidé s nemocným srdcem, žaludkem – prostě všichni, kteří mají problémy s vnitřními orgány.
Mám tu práci ráda, ale někdy jsem dost unavená, protože v poslední době musejí sestry
stále vyplňovat nějaké formuláře a hlášení, prostě tzv. papírujeme. To mě nebaví. Já jsem
chtěla dělat sestru, protože jsem vždycky chtěla pomáhat lidem. Už jako malá jsem si
hrála na sestřičku. Realita ale není hra. Co musím jako sestra dělat? Je toho hodně.
Pracuju ve směnném provozu – to znamená, že mám ranní službu, odpolední službu a
noční službu. Pracujeme samozřejmě pořád – v sobotu, v neděli, o svátcích. Ranní směna začíná v šest a končí ve 14.30 odpoledne. Odpolední ale začíná už ve 14.00 a končí ve
22.00. Noční je od 22.00 do 6.00. Ne všechny nemocnice to mají takto, někde je situace
jiná. Moje kamarádka například dělá jen dvanáctky (pracuje dvanáct hodin), a to denní
a noční.
Co musím jako sestra dělat? Je toho hodně. – Když nastoupím do služby, potřebuju vědět, jaké mám na oddělení pacienty a jaký je jejich aktuální zdravotní stav. Kolegyně mi
tedy předává službu – informuje mě, co který pacient potřebuje, jaké léky dostal, jak se
cítí atd. To je vše zapsáno v denních záznamech, kterým my sestry říkáme „teplotka“. Je
to velká karta, kde je uvedeno o pacientovi vše: teplota, tlak, všechny léky, které dostal,
stolice atd.
Když dostanu informace od kolegyně, jdu se podívat na každého pacienta, zda něco
nepotřebuje. Obvykle potřebuje – tak to řeším. Někdy musím volat lékaře, někdy prostě
pomůžu sama, například podám tabletu, mast, kapky, obklad atd.
Ranní směna je náročná, protože musíme podat pacientům snídani, převléknout jim
povlečení, uklidit jejich noční stolky a připravit je na vizitu. Některé pacienty myjeme,
češeme – je to různé.
Vizita je velká kontrola, při které chodí po celém oddělení náš šéf (primář) a všichni lékaři i sestry. Během dopoledne dělají lékaři na oddělení také nejvíce výkonů a vyšetření, při
kterých sestry musejí asistovat (obr. č. 1). Pak nám přivezou na oddělení obědy z centrální kuchyně a my je podle teplotky vydáváme. Ne všichni pacienti mohou jíst všechno,
někdo má dietu, někdo je po operaci, někdo má cukrovku (diabetes). Někdy musíme
některé pacienty i nakrmit (obr. č. 2). Samozřejmě mezitím podáváme mísy (obr. č. 3)
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těm, kteří nemohou sami dojít na WC.
Odpolední směna je podobná ranní. Připravujeme svačinu (obr. č. 4), večeři, měříme
teplotu, krevní tlak, podáváme léky, pícháme injekce (obr. č. 5), kontrolujeme infuze/
kapačky (obr. č. 6) atd.
Noční směna může být velmi klidná, když všichni pacienti spí a není žádný akutní příjem na oddělení nebo akutní problém u pacienta z oddělení. V takovém případě je to
dost náročné, protože v noci je na oddělení jen jedna sestra. Ovšem někdy si můžeme
s pacienty večer i popovídat.– Povídají si rádi, protože jsou v nemocnici často velmi osamělí a potřebují někomu vyprávět o sobě a o své rodině.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Co dělají sestry, když říkají, že musejí papírovat? ...........................................................
....................................................................................................................................................... .
papírovat, vyplňovat formuláře, psát
Pracuje zdravotní sestra v nemocnici i v neděli? .............................................................
....................................................................................................................................................... .
pracovat na směny
Kdy začíná ranní služba paní Holé? ................................................................................... .
Kdy končí odpolední směna? ............................................................................................... .
Co znamenává předávat službu? .........................................................................................
....................................................................................................................................................... .
předat (já předám)/předávat (já předávám) službu kolegovi/kolegyni
Co je „teplotka“? ...................................................................................................................... .
Jak může setra pomáhat pacientovi, který má bolesti? ..................................................
....................................................................................................................................................... .
podat lék

píchnout injekci

dát obklad

namazat mastí

Volá sestra vždycky lékaře, když má např. v noci pacient problémy? .........................
....................................................................................................................................................... .
Co je vizita? ............................................................................................................................... .
Jak sestry připravují pacienty na vizitu? ............................................................................ .
Jak připravují pokoje? ............................................................................................................
........................................................................................................................................................
Připravují sestry pacientům jídlo? ...................................................................................... .
Kde se obědy vaří? ................................................................................................................... .
Jak sestry pomáhají pacientům, kteří sami nemohou dojít na WC? ..........................
........................................................................................................................................................
Kdy je noční služba náročná? ............................................................................................... .
Kolik sester je v noci na oddělení? ...................................................................................... .
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3/L/D/3 DOKONČETE VĚTY
Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra, protože chci .............................................. .
Nemám ráda to, že musím vyplňovat formuláře, protože ............................................ .
Jako zdravotní sestra musím ................................, protože ............................................... .
Nemám ráda, když pacient ................................................................................................... .
Nevadí mi, když musím ......................................................................................................... .
Když má pacient bolesti, tak ................................................................................................ .
Na ranní směně hlavně .......................................................................................................... .
Některé pacienty musíme také ............................................................................................ .
Připravujeme pokoje na ......................................................................................................... .
3/L/D/4 DOPLŇTE VHODNÉ SLOVO DO SPOJENÍ
připravovat ........................... ; podávat ............................... ; kontrolovat ........................
asistovat ................................ ; pomáhat ............................. ; rozdělovat ...........................
3/L/D/5 JAKÉ SLOVO PŘEDCHÁZELO? (ŘEŠENÍ – SLOVNÍ HAD POD TEXTEM)
.... všichni pacienti mohou jíst všechno. ………….. pacienty musíme nakrmit. …………….
směna může být velmi klidná. ………….. je velká kontrola. ……………. dopoledne dělají lékaři
na oddělení také nejvíce výkonů a vyšetření.
Řešení:
neněkterénočnívizitaběhem
3/L/D/6 JAKÁ JE PODLE VÁS IDEÁLNÍ SMĚNA ZDRAVOTNÍ SESTRY NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE?

– NAPIŠTE KRÁTKÝ TEXT

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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E

3/L/E/1 POZORUJTE NÁZVY PŘEDMĚTŮ – SPOJUJTE JE SE SLOVNÍM OZNAČENÍM (PRACUJTE
S LEKTOREM)

injekční jehla, injekční stříkačka, ampule, katetr, kanila, krevní konzerva

stojan na infuze, infuze, kyslíkový válec, dýchací přístroj, ústní rouška, dezinfekce, vata
3/L/E/2 CO BUDE POTŘEBOVAT?
Pacient má silné bolesti a lékař mu předepsal injekci. – Co bude sestra potřebovat, aby mohla pacientovi píchnout injekci?
....................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................... .
Pacient nemůže spát. Je v nemocnici poprvé a je z této situace nervózní. – Bude sestra volat lékaře?
Jak bude tento problém řešit?
....................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................... .
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Pacient má dostat infuzi (kapačku). Co je k tomu potřeba?
....................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................... .
Sestra má odebrat pacientovi krev na test do laboratoře. Co bude potřebovat?
....................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................... .

3/L/E/3 CO SEM NEPATŘÍ?
1) injekční jehla – injekční stříkačka – ampule s lékem – oběd
2) koberec – nemocniční pokoj – nemocniční lůžko – noční stolek
3) krmit – cestovat – česat – umývat
4) rouška – zkumavka – autobus – vata
3/L/E/4 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE SLOV Z NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ
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3/L/E/5 POZORUJTE PODOBNOSTI A PODLE MODELU TVOŘTE DALŠÍ DVOJICE
injekce – injekční stříkačka
nemocnice – ......................... postel, ................................... dieta, .....................................
ordinace – ............................. doba, ..................................... hodiny, .................................
dezinfekce – .......................... prostředek, ..........................
likvidace – likvidovat
ordinace – .............................
aplikace – ..............................
operace – ...............................
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L4
4/L/A/1 ČTĚTE INZERÁT, PŘIHLÁSILI BYSTE SE? – DISKUTUJTE S LEKTOREM

A

Agentura ASTRA, která se věnuje odborné zdravotnické péči v domácím prostředí, a to
na území města Ostravy, hledá kvalifikované zdravotní sestry (i muže), kteří chtějí pracovat jako domácí sestry, pečovatelky, pečovatelé o dlouhodobě nemocné a staré pacienty
v jejich domácím prostředí.
Podmínkou je nejméně pětiletá praxe na lůžkovém oddělení nemocnice, řidičský průkaz
skupiny B, znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti, fyzická zdatnost a psychická odolnost. Požadujeme mravní a morální bezúhonnost. Výhodou jsou reference
z minulého pracovního místa.
Svým zaměstnancům nabízíme dobré platové ohodnocení, pracovní dobu v rozsahu 40
hodin týdně, dva měsíce dovolené, dobré odborné zázemí. Součástí výbavy k práci v terénu je osobní automobil, mobilní telefon a notebook.
Zájemci, prosím, kontaktujte agenturu na adrese: astra@astra.cz, příp. volejte 602 206 125,
pište na adresu:
Agentura Astra
Hornická 10
755 02 Ostrava 2
(k rukám pí Galošové)
Neznámá slova:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Náměty k diskusi:
Je nabízená práce zajímavá? Mohou na tomto pracovním místě pracovat starší zdravotní sestry?
Je to práce vhodná pro matky s dětmi? Je podle vás výhodou, když můžete používat služební auto
a služební mobil? Bude problémem pro starší pacientky, když budou ošetřovány mladým mužem?
Bude to problém pro starší pacienty? Jaký plat byste za tuto práci chtěli?
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4/L/A/2 ODPOVĚZTE PÍSEMNĚ NA INZERÁT Z 4/L/A/1 – POUŽIJTE SLOV Z NABÍDKY
mít zájem o práci domácí zdravotní sestry, pracovat jako, pracovat v nemocnici, pracovat na oddělení, mít /nemít řidičský průkaz, mít/nemít reference, ptát se na plat, ptát se na ubytování, jazyková kompetence – umím/neumím dobře česky, učím se česky … let, chci pracovat ve městě, chci
pracovat na vesnici, chci ošetřovat muže, ženy
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4/L/A/3 DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ROZHOVORU, A TO PODLE 4/L/A/1
Astra:

Agentura Astra, prosím.

Pí Kovalovová: (1) ..................................................................................................................
. ....................................................................................................................... .
Astra:

Máte tedy zájem o práci domácí zdravotní sestry, ano?

Pí Kovalovová: (2) .................................................................................................................. .
Astra:

Jakou máte praxi?

Pí Kovalovová: (3) .................................................................................................................. .
Astra:

Na jakém oddělení jste pracovala?

Pí Kovalovová: (4) .................................................................................................................. .
Astra:

Slyším, že nejste Češka, učíte se česky? – Mluvíte velmi dobře.

Pí Kovalovová: (5) .................................................................................................................. .
. ....................................................................................................................... .
Astra:

Ne, nemyslím si, že vám pacienti nebudou rozumět.

Pí Kovalovová: (6) .................................................................................................................. .
Astra:

Počet pacientů se často mění. Je to také podle toho, jakou péči potřebují. Teď aktuálně byste měla tři pacienty. Jednoho v terminálním stadiu
AIDS a dva v terminálním stadiu onkologického onemocnění.
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Pí Kovalovová: (7) .................................................................................................................. .
Astra:

Plat je odpovídající – 25 000,-Kč měsíčně. My jsme privátní agentura,
kterou si platí pacienti sami.

Řešení najdete na konci lekce.

4/L/A/4 PŘEČTĚTE ROZHOVOR – HREJTE PODLE ROLÍ
Novinářka: Dobrý den, paní Letochová, já jsem Dita Salmonová z časopisu Zdravé stáří
a chtěla bych se vás zeptat na vaši práci domácí sestry.
Paní L.:

Prosím, ptejte se. Co vás přesně zajímá?

Novinářka: Pracujete jako tzv. domácí zdravotní sestra. Naše čtenáře by jistě nejdříve
zajímalo, zda tuto práci hodnotíte jako lehčí, nebo těžší než práci sestry ve
zdravotnickém zařízení, např. v privátní ordinaci.
Paní L.:

To je velice těžká otázka, protože práce ošetřovatelky je těžká vždycky. Jako
sestra pracujete s nemocným člověkem, který se necítí dobře, je mu špatně,
nemůže sám jít na WC atd. atd. – Je prostě v těžké situaci, a to se samozřejmě projevuje v komunikaci mezi pacientem a sestrou.

Novinářka: Jak dlouho pracujete jako domácí sestra?
Paní L.:

Pět let. Předtím jsem byla deset let zaměstnaná jako sestra na lůžkovém oddělení – na chirurgii. Pět let jsem pracovala jako sestra v privátní gynekologické ordinaci.

Novinářka: Máte dlouholetou praxi v práci s pacienty, ženami i muži. Pracovala jste také
na dětském oddělní?
Paní L.:

Ne, nemám zkušenosti s dětským pacientem, ale moji nynější pacienti nejsou děti, spíše naopak.

Novinářka: Kolik máte teď na starosti pacientů a jací jsou to lidé?
Paní L.:

Počet pacientů se u domácích sester často mění. Já mám teď na starosti pět
pacientů. Všichni bydlí v centru Ostravy – blízko sebe.

Novinářka: Jaké mají vaši pacienti potíže a proč vlastně potřebují domácí sestru?
Paní L.:

Dva z mých pacientů jsou po mozkové mrtvici a mají potíže s pohybem.
Nedojdou sami na WC. Jedna pacientka je totálně inkontinentní (neudrží
moč) a potřebuje pleny. Nenajedí se sami – prostě potřebují celkem intenzívní péči. Navíc dostávají každý den injekce a také další léky. Potřebují ma–91–

sáže atd. Zbývající pacienti jsou relativně zdraví lidé, kterým je ale více než
devadesát let. Mají potíže v důsledku vysokého věku a potřebují denní péči
zdravotníka.
Novinářka: Vaříte svým pacientům? Kdo jim pere prádlo? Kdo jim uklízí?
Paní L.:

Nevařím svým pacientům. Jen jim podávám oběd, který beru z centrální nemocniční kuchyně, případně ho připraví někdo z rodiny pacienta a já pouze
jídlo ohřeju a podám. Stejné je to s prádlem. Buď beru prádlo do prádelny,
nebo se o to stará pacientova rodina. – To je otázka domluvy mezi agenturou a pacientem, respektive jeho rodinou. Sestry pacientům neuklízí – to
dělá úklidová služba nebo rodina.

4/L/A/5 VYPIŠTE Z TEXTU 4/L/A/1 VŠECHNA SLOVESA (VE TVARU INFINITIVU, KAŽDÉ ZAPIŠTE
JEN JEDNOU)

1) ................................... 2) ................................. 3) .................................. 4) .................................
5) ................................... 6) ................................. 7) .................................. 8) .................................
9) ................................... 10) ............................... 11) ................................ 12) ...............................
13) ................................ 14) ............................... 15) ................................ 16) ...............................
17) ................................. 18) ............................... 19) ................................ 20) ...............................
21) ................................. 22) ............................... 23) ................................ 24) ...............................
25) ................................ 26) ............................... 27) ................................ 28) ...............................
29) ................................ 30) ...............................
Našli jste je? – Řešení je na konci lekce.
4/L/A/6 PŘEČTĚTE SI JEŠTĚ JEDNOU TEXT ROZHOVORU 4/L/A/4 A ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY
Jak dlouhou praxi v oboru má paní Letochová? ........................................................................ .
Pracuje jako domácí sestra v Brně? ............................................................................................. .
Kolik má aktuálně pacientů a jaké jsou jejich zdravotní problémy? .......................................
........................................................................................................................................................ .
Vaří svým pacientům? ................................................................................................................. .
Pere svým pacientům? ................................................................................................................. .
Má k dispozici auto? .................................................................................................................... .
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4/L/A/7 POPIŠTE OBRÁZEK (VYUŽIJTE SLOVA Z NABÍDKY)
domácí sestra, starší muž, na posteli, ležet, podávat léky, kontrolovat infuzi, diskutovat, přinést
oběd z centrální kuchyně nemocnice, odnést špinavé prádlo, obývák, televize, telefon, doma

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ŘEŠENÍ
4/L/A/3
1) např.: Chci se zeptat na práci domácí zdravotní sestry. // Měla bych zájem o vámi nabízenou práci. // Ráda bych pracovala jako domácí zdravotní sestra …
2) např.: Ano, mám o to zájem. // Ano, ta práce mě zajímá. // Ano, chtěla bych to dělat…
3) např.: Pracovala jsem více než deset let v nemocnici. // V nemocnici – deset let …
4) např.: Na chirurgii. // Na gynekologii. // Na ortopedii. // Na interně. // Na očním …
5) např.: Ne, nejsem Češka, ale Ukrajinka. Bojím se, že mi nebudou pacienti dobře rozumět
– ale snažím se mluvit. Učím se česky už dva roky. // Ne, jsem z ….
6) např.: O kolik pacientů se domácí sestra stará? // Kolik bych měla pacientů? // Jaký počet
pacientů má domácí sestra? // Kolik budu mít pacientů? ...
7) např.: Jaký bych měla plat? // Kolik platíte? // Jaký plat má domácí sestra? // Kolik bych
vydělávala?// Kolik bych si u vás vydělala? …
4/L/A/5
brát, bydlet, být, dělat, dostávat, hodnotit, chtít, jít, měnit se, mít, necítit se, nedojít, nemoci/nemoct,
nenajíst se, neuklízet, ohřát, podat, podávat, potřebovat, pracovat, prát, projevovat se, prosit, připravit, ptát se, starat se, uklízet, vařit, zajímat, zeptat se
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4/L/B/1 JAK ČASTO? DOPLŇUJTE CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI PODLE MODELU A VYBÍREJTE ODPOVĚDI

B

Model
0) mýt se teplovou vodou – Jak často se myjete teplou vodou?
nikdy – málokdy – někdy ráno – každé ráno – ráno a večer
1) mýt se studenou vodou – ........................................................................................ ?
nikdy – málokdy – někdy ráno – každé ráno – ráno a večer
2) mýt si nohy – ........................................................................................................... ?
málokdy – někdy ráno – každé ráno – ráno a večer – několikrát denně
3) mýt si ruce – ............................................................................................................ ?
málokdy – někdy ráno – každé ráno – ráno a večer – několikrát denně
4) mýt si hlavu/vlasy – ............................................................................................... ?
málokdy – někdy – jednou za dva dny – jednou za týden - každé ráno – každý večer
5) mýt někomu záda – ............................................................................................... ?
nikdy – málokdy – někdy – často
6) mýt někomu vlasy/hlavu – .................................................................................... ?
nikdy – málokdy – někdy – často
7) mýt někomu nohy – ............................................................................................... ?
nikdy – málokdy – někdy – často
8) mýt pacienta/pacientku – ...................................................................................... ?
nikdy – málokdy – někdy – často
9) mýt dítě – ................................................................................................................ ?
nikdy – málokdy – někdy – často
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a) Myju si vlasy.

b) Myju vlasy svému dítěti.

c) Myju vlasy svému pacientovi.

4/L/B/2 MILUJU VODU – ČTĚTE TEXT A POZORUJTE OBRÁZKY
Miluju vodu
Každý den ráno se sprchuju studenou vodou. Večer se koupu ve vaně – to mám teplou
vodu. Samozřejmě si myju každý den vlasy – taky ráno, protože večer by to bylo zbytečné.
Jako každý normální člověk si mnohokrát denně myju ruce: po každé návštěvě WC, před
jídlem, když se vrátím z města, když chci pracovat na počítači, když si jdu číst knihu…
Vodu mám ráda i v přírodě. V létě jezdím každý rok k moři. Navíc plavu v bazénu i u nás
ve městě.
Vodou se taky léčím. Například rýmu léčím napařováním nohou, migrénu studeným
obkladem a taky chodím preventivně do páry, tedy do sauny.
sprchovat se

koupat se ve vaně

napařovat si nohy

dávat si studený
plavat v moři
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být v sauně

obklad na hlavu

4/L/B/3 CO MÁ DOMÁCÍ SESTRA V TAŠCE? – VYPIŠTE Z TEXTU
Sestra Irena: Dobrý den, paní Zdeňko. Jak se dnes máte?
Paní Zdeňka: Dobrý den, Irenko. To je dobře, že už jste tady. Těšila jsem, kdy už přijdete.
Moc ráda bych se vykoupala a umyla si vlasy. To víte zítra mám ty narozeniny a přijdou už i moji pravnuci. Tak se těším.
Sestra Irena: Myslela jsem na to. Koupila jsem Vám mnoho věcí. Pěkně se vykoupeme,
umyjeme vlasy, ostříháme nehty – budete perfektní.
Paní Zdeňka: Copak jste koupila pěkného? Kolik to stálo? Hned vám dám peníze.
Sestra Irena: Šampon, nové mýdlo, sprchový gel, novou zubní pastu na protézu. Zastavila jsem se ve zdravotnických potřebách pro dva balíky plen. Peníze
mám od vaší dcery, nic mi nemusíte dávat. Jo, mám pro vás dárek.
Paní Zdeňka: Mně je to tak nepříjemné, že musím nosit ty pleny – ale když jsem inkontinentní, tak co stará osoba udělá. Jo, když jsem byla mladší?!
Sestra Irena: Ale, prosím Vás, to dnes nosí už padesátnice. To nic není. Proč by vám to
mělo být nepříjemné? Co říkáte na ten dárek?
Paní Zdeňka: Ale, já dnes nemám narozeninový dort – oslavujeme spolu až zítra. Nemůžu
si vzít dárek.
Sestra Irena: Ale můžete, je to parfém – přesně vaše vůně.
Paní Zdeňka: Ó, Irenko, vy jste anděl – děkuju. Ten voní. Copak já vám dám k narozeninám, když nikam nemůžu sama jít?
Sestra Irena: Ale, copak vy mi nedáváte každý den něco? – Každý den máte pro mě dobrou radu do života a milý úsměv. – Jo, paní Zdeničko, ostříháme taky
trošku vlasy a nehty, taky na nohách, ať jste perfektní.
Paní Zdeňka: To bude moc fajn, po té koupeli. A vy mi ty vlasy vyfoukáte, že? Minule
jsem to měla tak pěkné.
Sestra Irena: Jistě, ale teď vám píchnu injekci. Na to taky nesmíme zapomenout.
Paní Zdeňka: Já jsem na léky úplně zapomněla – myslím jenom na tu oslavu.
Sestra Irena: Ta bude! No, však devadesát máte jenom jednou.
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Paní Irena má v tašce (podle akcí, o kterých ty dvě ženy mluví)
1) ................................... 2) ................................. 3) .................................. 4) .................................
5) ................................... 6) ................................. 7) .................................. 8) .................................
9) ................................... 10) ............................... 11) ................................ 12) ...............................
13) ................................
Řešení najdete na konci lekce – spojte ilustrace s názvy předmětů
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4/L/B/4 PRACOVNÍ DEN DOMÁCÍHO OŠETŘOVATELE MIRKA SOJÁKA, ČTĚTE A ODPOVÍDEJTE NA
OTÁZKY ZA TEXTEM

Co jsem celý den dělal? Bylo toho dost – byl jsem v terénu od osmi až do pěti do večera.
Navštívil jsem všechny svoje pacienty.
Na osmou jsem vezl pana Dosoudila (1930) na rentgen ruky. V sedm mi volal, že spadl
v noci z postele a že ho moc bolí ruka. Tak jsem hned jel. Ruka byla modrá a byl tam
otok - museli jsme na rentgen. Má to v sádře, protože je to zlomené. U pana Dosoudila
jsem proto byl během dne ještě několikrát, protože teď potřebuje větší péči, když má tu
ruku v sádře. Museli jsme se spolu oholit, učesat, převléknout, najíst. Taky jsem mu dal
nějaké léky proti bolesti.
Moje druhá pacientka, paní Kolářová (1935), potřebovala jen svoji injekci – je to diabetička.
Jinak je velmi aktivní. Jen někdy mě požádá o masáž krční páteře. Občas chce přivést
několik balíků plen – je inkontinentní, ale docela mobilní. – Chodí sama po celém bytě,
někdy vyjde i sama na ulici, ale to jen v létě.
Když jsem se vracel do nemocniční kuchyně pro oběd, volala mi paní Frantová, že její
tchýni (paní Frantová, 1928) nebylo ráno dobře a že už nemají doma injekce. Tak jsem
jim přivezl léky a hned jsem paní dal injekci, protože měla opravdu silné bolesti. Je to
bohužel terminální stadium rakoviny. Chvilku jsme si povídali – měla velkou depresi.
Chodí na chemoterapii a špatně to snáší.
Otázky:
Který Mirkův pacient je nejstarší? Jaké problémy má pan Dosoudil? Co se mu stalo? Jak vypadala
ruka, když přijel Mirek? Má pan Dosoudil ruku v sádře? Která ruka to je? Co všechno musel
Mirek panu Dosoudilovi pomoci udělat? Co potřebovala paní Kolářová? Je taky těžce nemocná?
Proč Mirkovi volala paní Frantová? Kdo je paní Frantová starší? Proč má depresi? Je vážně nemocná? Dal jí Mirek léky?
Poznámka:
Pozorujte, jak Mirek říká, že pomáhal panu Dosoudilovi: „Museli jsme se spolu oholit, učesat,
převléknout, najíst.“ Je to velmi častý způsob, kdy osoba, která vám pomáhá dělat nějakou činnost
říká, např.: „Jak to uděláme?“ Tak je to pro klienta a pacienta příjemnější, protože je alespoň takto
aktivní.
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4/L/B/5 DOPLŇUJTE PODLE MODELU
Model
Budu holit pana Jarého a říkám: „Pane Jarý, tak se oholíme.“
Budu stříhat paní Zouharovou: „ .............................................................................................. .“
Budu mýt vlasy panu Galkovi: „ ................................................................................................ .“
Budu stříhat nehty na nohou paní Horné: „ .......................................................................... .“
Budu otevírat okno u paní Holé: „............................................................................................ .“
Řešení
4/L/B/3
1) šampon
2) mýdlo
3) sprchový gel
4) zubní pasta na protézu
5) pleny
6) injekční stříkačka
7) injekční jehla
8) vata
9) nůžky na nehty
10) kleštičky na nehty na nohou
11) nůžky na vlasy
12) ampule s lékem
13) dezinfekce
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4/L/C/1 PEČUJEME O BYT? – A CO VY? – DISKUTUJTE S KOLEGY A KOLEGYNĚMI

C

Každý normální člověk chce mít doma, ve svém bytě, pěkně, čisto a uklizeno.
Není to problém, když jsme zdraví, silní a můžeme všechny práce kolem bytu dělat sami.
V takovém případě mají doma nepořádek a nečistotu jen lidé líní a nepořádní. Někdy
může být u někoho nepořádek taky proto, že ten člověk právě nemá čas uklízet, protože
má mnoho práce.
Jiná je ale situace starých a nemocných lidí, lidí, kteří mají nějaký handicap (zdravotní
problém), např. jsou málo pohybliví nebo úplně nepohybliví, jsou to vozíčkáři, nebo
jsou slepí, nějak postižení, a proto nemůžou sami dobře pečovat o svůj byt. Ne vždy žije
takový člověk ve společné domácnosti s někým, kdo mu může pomáhat. Někdy člověk
s handicapem ani pomoc od své rodiny nechce, protože se nechce cítit zavázaný. Není
také vždy nutné, aby byl v nemocnici či nějakém ústavu, protože jinak může žít docela
spokojeně – jen prostě potřebuje pomoc při některých pracích, aby byl jeho byt čistý
a uklizený, stejně jako šaty, boty atd. Je velmi smutné, když je starý či nemocný člověk
v nepořádku, v neuklizeném bytě, ve špíně. Jeho život ztrácí kvalitu a to často vyvolává
v takovém člověku hluboké deprese, které mohou vést až k sebevraždě.
Jaké práce v bytě děláte sám/sama? .................................................................................................. .
Pomáhá vám někdo uklízet váš byt? .................................................................................................. .
Máte někdy doma nepořádek? ........................................................................................................... .
Jak často uklízíte? ................................................................................................................................ .
Je ve vašem okolí nějaká handicapovaná osoba? Jaký má problém? .............................................. .
Je ve vašem okolí nějaká stará osoba, která si nemůže sama uklízet? ............................................ .
Bydlí ve vaší ulici nějaký slepý člověk (nevidí)? ............................................................................... .
Bydlí ve vaší ulici nějaký hluchý člověk (neslyší)? ............................................................................ .
Znáte někoho, kdo je na invalidním vozíčku? .................................................................................. .
Kdo tomu člověku pomáhá? Pomáhá mu někdo? ............................................................................ .
Byl/a jste někdy v bytě starého člověka, kde byl nepořádek a špína? ............................................. .
Jak se cítíte v neuklizeném a špinavém bytě? .................................................................................... .
Myslíte si, že opravdu vede nepořádek až k sebevraždě? .................................................................. .
Víte o někom, kdo chtěl ukončit svůj život (spáchat sebevraždu)? .................................................. .
Jak byste pomohl/a člověku v depresi? .............................................................................................. .
Co znamená „být někomu zavázaný“? ............................................................................................ .
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4/L/C/2 PŘEČTĚTE SI REKLAMU A DOPLŇUJTE DO TABULKY ZA NÍ
Dnes už existuje mnoho agentur, které pomáhají s prací v bytě. Podívejte se, co např. nabízí jedna
pražská agentura, která se specializuje na péči o byt
Agentura

KRÁSNÝ A ČISTÝ DOMOV
Vám nabízí:
malování bytu, tapetování bytu, úklid po malování/tapetování, mytí oken, čištění koberců, praní
záclon, čištění sedacích souprav a křesel, praní („velké“ i „malé“ prádlo), žehlení a mandlování,
čištění veškerého oblečení (včetně kožešin), denní úklid v domácnosti (mytí podlah a schodů, utírání prachu, luxování koberců, mytí nádobí, péči o koupelnu, WC a sprchu – atd. podle požadavků
klienta), týdenní úklid (větší úklid podle požadavků klienta), vánoční úklid (velký úklid celého bytu
včetně úklidu ve skříních a zásuvkách), jarní úklid (velký úklid bytu podle požadavků klienta).
Kromě jednorázových akcí nabízíme také:
sjednání pravidelné péče o domácnost formou tzv. hospodyně; hlídání dětí v odpoledních, večerních i
nočních hodinách ve vašem bytě; doprovázení dětí do zájmových kroužků; sjednání pravidelné péče o
čistotu domácnosti formou tzv. paní na úklid a mnoho dalších služeb podle požadavků klienta.
Všichni naši zaměstnanci:
jsou morálně bezúhonní, jsou vybaveni nejmodernějšími přístroji a nástroji a ovládají nejmodernější
postupy, byli proškoleni o tom, jak chránit majetek a zdraví našich klientů, prošli vstupní lékařskou
prohlídkou a psychologickým testem.
Pokud máte zájem o naše služby, prosím kontaktujte nás kdykoli:
telefonem : +420 654 284 632
faxem: + 420 222 521 369
e-mailem: domov@domov.cz
osobně na adrese:

AGENTURA KRÁSNÝ A ČISTÝ DOMOV
Poljanovova 3
Praha 10
110 00
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Další informace o nás a našich službách najdete na: www.domov.cz

Nabízí to agentura ?

ano

ne

Pracovník agentury vám každý den umyje boty.
Pracovnice agentury vám bude pečovat o dítě, když vy nemůžete.
Pracovník agentury vám bude pečovat o auto.
Pracovník agentury vám bude žehlit vaše prádlo.
Agentura vám vymaluje byt.
Agentura vám vymění nefungující dveře.
Pracovník agentury vám vyčistí koberce.
Pracovnice agentury vám bude pravidelně uklízet.
Agentura vám udělá jarní úklid v bytě.
Pracovníci agentury musejí být morálně bezúhonní.
Pracovníci agentury nemají žádné školení.
Pracovníci agentury nemusejí projít lékařskou prohlídkou.
Pracovníci agentury musejí projít psychologickým testem.

4/L/C/3 DOPLŇTE K SUBSTANTIVU (K PODSTATNÉMU JMÉNU) VERBUM (SLOVESO) PODLE MODELU
substantivum

verbum

substantivum

verbum

malování

malovat

jednání

sjednat

tapetování

.................................

hlídání

.................................

úklid

.................................

doprovázení

.................................

mytí

.................................

péče

.................................

čištění

.................................

mandlování

.................................

praní

.................................

žehlení

.................................
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4/L/C/4 JE, NEBO NENÍ MORÁLNĚ BEZÚHONNÝ?
1) Pan Novák měl před rokem autonehodu. Byla to jeho vina, protože pil před jízdou
autem alkohol. Byl ve vězení. ANO × NE
2) Paní Jaklová měla autonehodu, ale nebyla to její vina, i když řídila a při nehodě zemřel
její manžel. ANO × NE
3) Pan Tomášek prodával několik let drogy a kradené mobily. Byl ve vězení. ANO × NE
4) Paní Balounová ukradla v obchodním domě sukni. ANO × NE
5) Pan Dolínek pracoval v bance, ale bral si peníze z trezoru. ANO × NE

4/L/C/5 POPIŠTE OBRÁZEK (VYUŽIJTE SLOVNÍ ZÁSOBU Z 4/L/C/2)
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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D

4/L/D/1 POMŮCKY – SPOJUJTE NÁZVY S ILUSTRACEMI (S POMOCÍ LEKTORA)
1) dlaha, 2) berle, 3) francouzská berle/francouzská hůl, 4) hůl, 5) slepecká hůl, 6) vodicí pes (slepecký pes), 7) naslouchátko, 8) protéza – noha, 9) paruka, 10) zubní náhrada
– protéza, 11) oční náhrada – skleněné oko, 12) nemocniční vozík, 13) kolečkové křeslo/
invalidní vozík, 14) invalidní vozík s mísou, 15) elektrický invalidní vozík, 16) opírací
vozítko pro staré lidi – chodítko, 17) sádra, 18) ortéza, 19) trojcípý čátek
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obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

obr. č. …

4/L/D/2 ROZDĚLTE SLOVNÍ ZÁSOBU (SUBSTANTIVA) Z 4/L/D/1 PODLE RODŮ
M: ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
F: ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
N: .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Řešení najdete na konci lekce.
4/L/D/3 DOPLŇUJTE SPRÁVNÉ FORMY SLOV V ZÁVORKÁCH
Ten muž má ruku na (dlaha) ……………… . Pacientka potřebovala (hůl) ………………, protože
ji bolela levá noha. Měla zlomenou pravou nohu, musela tři týdny chodit o (berle – pl.)
………………………. . Jeho pacientka musí chodit o (hůl)…………………. . Po operaci nějakou
dobu potřeboval (francouzské hole) …………………………………. . Ta žena odešla bez (berle – pl.)
…………………………. . Jsem slepá a nemůžu chodit ven bez svého (slepecký pes)……………………
…………………………….. . V (naslouchátko) ……………………… nefunguje baterie. Kolik máš doma
(naslouchátko) …………………. ? Před několika lety měla autonehodu, při které ztratila levé
oko. Nyní má (oční náhrada) ………………………… . Při chemoterapii přišla o vlasy, a proto
potřebuje (paruka) ……………………… . Nemá žádný svůj zub – v ústech má (zubní protéza)
…………………………………. . Já se už bez (zubní protéza) …………………….………… nenajím. Bylo jí
velmi špatně a ležela na (nemocniční vozík) ……………………….……… . Ta žena je nepohyblivá
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a potřebuje (elektrický invalidní vozík) ………………………...…………………………………. . Jeho stará
pacientka používala (invalidní vozík s mísou) …………………………………………………………… . Moje
babička chodila na rehabilitaci a sestra jí ukázala (chodítko) …………………….. . Měl tři týdny
ruku v (sádra) …………………. a potom používal (ortéza) …………………. .V ordinaci mají několik
(trojcípý šátek) ………………………………………………….. .
4/L/D/4 CO POTŘEBUJE TENTO PACIENT/TATO PACIENTKA
Pan Jarovít je po operaci obou očí a nevidí. Potřebuje ................................................... .
Paní Tesařová chodí na chemoterapii a ztratila vlasy. Potřebuje ................................. .
Pan Horný má problémy – špatně slyší. Potřebuje ......................................................... .
Paní Sojáková má nemocnou ruku, ale není zlomená, jen potřebuje klid.
Potřebuje ............................................................................................................................ .
Paní Rozehnalová je inkontinentní (neudrží moč). Potřebuje ..................................... .
4/L/D/5 Z ČEHO TO JE? Z JAKÉHO MATERIÁLU TO JE? – VYBÍREJTE
a) dlaha – z kovu × ze skla × ze dřeva
b) francouzská berle/francouzská hůl – z kovu × ze skla × ze dřeva
c) hůl – z kovu × ze skla × ze dřeva
d) oční náhrada - z kovu × ze skla × ze dřeva
4/L/D/6 PROHLÉDNĚTE SI JEŠTĚ JEDNOU ILUSTRACI K 4/L/D/1 A NAPIŠTE, CO JE VLEVO A CO
VPRAVO

Vlevo: ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Vpravo: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4/L/D/7 ČTĚTE A HREJTE PODLE ROLÍ
Zdravotnické potřeby: Dobrý den, zdravotnické potřeby Prostějov, prosím.
Agentura:

Dobrý den, tady je agentura Všechno pro nemocného. Rádi bychom vám nabídli náš nový sortiment zboží.
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ZP: Co máte nového?
A: Je toho hodně: zdravotní obuv, zdravotní vložky do bot, zdravotní pantofle
s masážními kolíky. Máme také nové druhy holí – originální – ze dřeva.
ZP: Za kolik máte pleny?
A: Dětské, nebo pro inkontinentní klienty?
ZP: Oboje, prodáváme pleny pro děti i pro inkontinentní pacienty.
A: Přesné ceny jsou na našich webových stránkách. Adresa je:
www.vsechnopronemocneho.cz.
ZP: Máte vlasové paruky?
A: Ano, máme originální vlasové paruky pro onkologické pacientky i pacienty. Můžeme
vám je dodat podle katalogu do druhého dne.
ZP: Dobře, děkuji za informace – pošlu vám mailem objednávku.
A: Děkuji za důvěru a na shledanou.

4/L/D/8 DOPLŇUJTE PÍSMENA A SLOVA POUŽIJTE V OTÁZCE, OTÁZKU POLOŽTE KOLEGOVI,
ODPOVĚĎ ZAPIŠTE PODLE DIKTÁTU

– KONZULTUJTE ŘEŠENÍ S LEKTOREM

1) Z _ R _ VOT _ Í B _ TY
....................................................................................................................................................... ?
....................................................................................................................................................... .
2) ZD _ A _ O _ NÍ V _ OŽ _Y DO B _ T
....................................................................................................................................................... ?
....................................................................................................................................................... .
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3) ZU _ NÍ P _ OTÉ _ A
....................................................................................................................................................... ?
....................................................................................................................................................... .
4) VL _ SO _ Á P _ RU _ A
....................................................................................................................................................... ?
....................................................................................................................................................... .
5) FRA _ COU _ SKÉ BE _ LE
....................................................................................................................................................... ?
....................................................................................................................................................... .
Řešení
4/L/D/1
M:
vodicí pes, slepecký pes, nemocniční vozík, invalidní vozík, invalidní vozík s mísou, elektrický invalidní vozík, trojcípý šátek
F:
dlaha, berle, francouzská berle, francouzská hůl, hůl, slepecká hůl, protéza, noha, paruka, zubní
náhrada, protéza, oční náhrada
N:
naslouchátko, skleněné oko
4/L/D/8
1) zdravotní boty, 2) zdravotní vložky do bot, 3) zubní protéza, 4) vlasová paruka, 5) francouzské
berle
Poznámky:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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4/L/E/1 MÁM ALERGII NA KRAVSKÉ MLÉKO – ČTĚTE A DOPLŇUJTE INFORMACE DO VĚT ZA TEXTEM

E

Mám alergii – moje nejen potravinová alergie
Když jsem byl malý kluk, měl jsem neustále
nějaké problémy se žaludkem, se střevy. Taky mě
často trápil průjem, nebo zase zácpa – no, prostě
nic moc. Nikdy mě ale nikdo neposlal na alergologii, aby se zjistilo, zda nemám např. nějakou alergii.
To můj děckař (dětský lékař – pediatr) nepovažoval za nutné. Jen mé mamince doporučoval, abych
pil hodně mléka, že budu mít zdravé zuby a kosti. Taky říkal, že se mám otužovat, že pak nebudu

obr. 1

mít rýmu. Maminka mě litovala, že jsem takový malý a
nemocný, a koupila mi kočku. Nic ale nepomohlo.
Měl jsem rýmu, kašel. Všichni říkali, že musím pít mléko,
ovšem mně bylo po mléku špatně. Vždycky jsem dostal
nadýmání – maminka tomu říkala prdíky, protože jsem
prděl, tedy odcházely mi větry – tak je to správně česky
a taky slušně česky. V horším případě jsem dostal několikadenní průjem – klidně jsem chodil i dvakrát za půl
hodiny.
Když mi bylo devatenáct a měl jsem jít na vojnu (nyní neexistující prezenční vojenská služba), chtěl jsem se vymluvit na nějakou nemoc, a tak jsem s naším obvoďákem
(obvodní lékař – praktický lékař) hledal nějakou nemoc.
obr. 2

Dlouho jsme hledat nemuseli. Když jsem panu doktorovi

vyprávěl o svých problémech s mlékem, řekl: „Hochu, ty máš alergii na kravské mléko.“
To byl šok. Tehdy jsem neznal nikoho s alergií.
Pan doktor mě poslal na alergologii a „Bingo!“ Mám alergii
na (1) kravské mléko, na (2) prach, na (3) pyl, na (4) roztoče,
na (5) kočičí a psí chlupy – na vojnu jsem nemusel. Myslím
si, že to ale nebylo díky mé alergii, ale díky tomu, že už za rok
nebyla prezenční vojenská služba (vojna) povinná.
obr. 3
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Ten muž měl neustále nějaké problémy se ………………….., ……………………
.
Často ho trápil ……………, nebo zase ……………….. .Nikdo ho neposlal
na …………… .
Měl jsem ……………hodně mléka , abych měl zdravé ………….. a kosti.
Měl jsem se ……………….., abych neměl rýmu. Mně po ……………bylo
špatně. Vždycky jsem dostal ……………. . V horším případě jsem měl
………………….. průjem. Když mu bylo devatenáct, měl jít na ………… .
Doktor řekl: „ …………, …………………………….………. .“ Neznal nikoho s
…………………. .
Má alergii na
obr. 4

(1)……………………………...,
(2)……………………,
(3)……………………….,
(4)…………………,
(5) …………………. a …………………………… .

obr. 5

4/L/E/2 ZJISTĚTE, KDO Z VAŠÍ RODINY, Z VAŠICH KAMARÁDŮ ATD. MÁ ALERGII
Poznámka:
V České republice (podobně jako v celé EU) patří informace o zdravotním stavu pacienta a prostě
každého občana k tzv. citlivým údajům a nemohou být veřejně sděleny žádné třetí osobě bez souhlasu pacienta. Je tedy nutné, abyste se ptali na alergii jen osob, které patří k vašim blízkým členům
rodiny, k vašim kamarádům, přátelům. Ale ani oni vám nemusejí být ochotni odpovědět. Pak je
třeba se za takový dotaz omluvit – podle návodu.
Postup ankety:
1) Cizinec/cizinka: Prosím Tě/Vás, můžu se Tě/Vás na něco zeptat?
Druhá osoba:

ANO (dále viz bod 2)
NE
Cizinec: Omlouvám se. Nechtěl/a jsem se tě/vás dotknout.
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2) Cizinec/cizinka: Mám v učebnici češtiny pro cizince za úkol zjistit, kdo z mého okolí má
alergii. Můžu se tě/vás na to zeptat?
ANO (dále viz bod 3)

Druhá osoba:

NE
Cizinec: Omlouvám se. Nechtěl/a jsem se tě/vás dotknout.
3) Cizinec/cizinka:

Máte alergii na kravské mléko // na pyl // na prach // na roztoče

// na kočičí chlupy // na psí chlupy? Na co dalšího jsi/jste alergický/á?
má alergii na
Osoba č. kravské
mléko

pyl

prach

roztoče

kočičí
chlupy

psí
chlupy

?

1
2
3
4
5

4/L/E/3 NAKUPUJE MASO – JAKÉ CHCE KOUPIT? DOPLŇTE SLOVA K ILUSTRACÍM
Prodavačka v řeznictví: Dobrý den, prosím, co to bude?
Paní Zemánková: Kilo hovězího masa, prosím.
Prodavačka:

Na tatarský biftek, na guláš, na pečení, na polévku – na co to dáme?

Paní Zemánková: Kilo na biftek – tady toho masa, prosím. Vezmu si ale taky půl kila
nějakého pěkného na guláš, na dušení, půl kila na polévku a tak kilo
a půl na pečení.
Prodavačka:

Ano, prosím. Dáme taky nějaké vepřové? Máme pěkné na smažený
řízek.

Paní Zemánková: Ne, vepřové nepotřebuju, ale měli byste nějaké menší mražené kuře na
grilování?
Prodavačka:

Jistě, vyberte si.

Paní Zemánková: Tady to – to menší. Kolik váží, prosím vás?
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Prodavačka:

Má 1400 g. Může být?

Paní Zemánková: Ano, vezmu si ho. Prosím vás, měla byste makrely na uzení?
Prodavačka:

Ne, ryby neprodáváme. To musíte do rybárny. Není daleko – tady za
rohem. Mají tam taky zvěřinu, sladkovodní ryby, ale taky mořské ryby
a plody moře, jako jsou chobotnice, ústřice a tak. Je to moc dobře zásobená prodejna. – Patří mému manželovi.

Paní Zemánková: Aha, a měla byste skopové nebo koňské?
Prodavačka:

Nemám teď skopové ani koňské, ale můžu nabídnout jehněčí a telecí.

Paní Zemánková: To jo, vezmu si teda ještě kilo jehněčího.
Spojte obrázky s názvem masa:

JEHNĚČÍ
ZVĚŘINA

– VEPŘOVÉ – HOVĚZÍ – TELECÍ – KUŘECÍ

– RYBA – MOŽSKÁ RYBA A PLODY MOŘE – KOŇSKÉ

4/L/E/4 DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ SLOVA
Úprava teplem Maso bude…

–114–

Úprava teplem

Maso bude…
.........................

smažit

smažené

vařit

grilovat

...............................

dusit

..........................

pečené

udit

dušené
.........................

4/L/E/5 SPOJUJTE SLOUPCE PODLE MODELU (POZOR NA ROD SUBSTANTIVA)
smažené

hovězí

dušená

ryba

vařená

kuře

uzená

brokolice

vařené

zelenina

grilované

hranolky

pečené

vepřové

4/L/E/6 PANÍ ROTTOVÁ JDE NAKUPOVAT POTRAVINY NA NEDĚLNÍ OBĚD. MÁ NA TO PRO CELOU
SVOJI RODINU (ONA, MANŽEL A DVĚ DĚTI)
ZE?

1000 KČ. CO BYSTE VYBRALI VY? POSTAČÍ VÁM PENÍ-

KOLIK TO BUDE CELKEM STÁT? – SPOČÍTEJTE CENU NÁKUPU

potravina
kuře
rýže (předvařená)
olej (olivový)
rajčata
mražená zelenina
(polévková)
ocet
hovězí maso na polévku
brambory
kolínka
pivo
minerálka
víno (bílé)
víno (červené)
zákusek
zmrzlina
pomeranče

cena
1kg/40 Kč
1kg/20 Kč
1 l/90 Kč
1 kg/30 Kč

nakupujeme
2 kuřata /1500 g

120 Kč

1 balíček/15 Kč
1 l/10 Kč
1 kg/50 Kč
1 kg/ 15 Kč
1 balíček/10 Kč
0,5 l/10 Kč
0,7 l/15 Kč
0,7 l/60 Kč
0,7 l/80 Kč
1 ks/15 Kč
1 l/60 Kč
1 kg/25 Kč

Kolik by stál váš nákup celkem? Co byste nakupovali? Dáváte přednost těstovinám před rýží?
Chcete dát do polévky zeleninu i brambory? Pijete ke kuřeti bílé víno?
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D/L/E/7 PŘIPRAVUJU SYNOVI SVAČINU DO ŠKOLY. PŘEČTĚTE SI, JAKÉ SVAČINY DĚLÁ PANÍ CAHLÍKOVÁ. JAKÉ SVAČINY SI BERETE DO ŠKOLY A DO PRÁCE VY?

Mám dvanáctiletého syna a každé ráno mu připravuju svačinu do školy. Snažím se, aby
jedl správně, měl dostatek vitamínů, minerálních látek, ale i tolik potřebné vlákniny.
Nejčastěji mu dávám:
1) nějaké ovoce – banán // jablko // pomeranč // mandarinku // hrušku // broskev …
2) nějaké pečivo – celozrnný rohlík s máslem // bílý rohlík se sýrem // koláč s tvarohem
// chleba s pomazánkou // knäckebrot …
3) nějakou syrovou zeleninu – mrkev // rajče // papriku // okurek // ředkvičky // kedluben
…
4) nějaký nápoj – ovocný džus // zeleninové šťávy // ovocný čaj // minerálku …
Moji svačinu nejčastěji tvoří:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
D/L/E/8 VÍTE, CO JSOU ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VÝŽIVY? ČTĚTE A DISKUTUJTE S LEKTOREM
1) Makrobiotika
Makrobiotici (lidé, kteří takto jedí) se snaží o návrat k tzv. přirozenému způsobu života,
ke střídmosti – nepřejídají se – jedí střídmě.
Jedí celozrnné obiloviny (pšenice, oves, ječmen…), luštěniny (sója, čočka, fazole, hrách),
zeleninu (vařenou, sterilovanou, mraženou), jen sezónní a místní ovoce – tedy makrobiotici z Česka by v zimě neměli jíst např. jahody a vůbec by neměli jíst banány a pomeranče.
Makrobiotická strava může obsahovat ořechy, mořskou sůl, rybí a kuřecí maso, vejce (ale
jen jednou za týden), bylinkové čaje a vodu.
Makrobiotici nejedí živočišné tuky (sádlo, lůj), tučné maso savců (vepřové, hovězí, skopové atd.), mléko a mléčné výrobky (sýr, jogurt, tvaroh, šlehačka, kefírové mléko, smetana,
syrovátka atd.), ostrá koření (chilli, kari, pepř, ostrá paprika atd.), tropické ovoce (ananas, papaya, avokádo atd.), subtropické ovoce (pomeranče, mandarinky, banány atd.),
čokoládu (hořká čokoláda, mléčná čokoláda, bílá čokoláda atd.), kakao, cukrovinky
(drops, cucavé bonbóny, cukrová vata, lízátko, žvýkačka atd.), černou kávu a alkohol
(pivo, víno, likéry, tvrdý alkohol, pálenky atd.).
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Proč jsem makrobiotik? .............................................................................................................. .
Proč nemůžu být makrobiotik? .................................................................................................. .
Co z uvedených potravin jíte vy? ................................................................................................ .
Co z uvedených potravin nikdy nejíte? ...................................................................................... .
Co byste nikdy nedali svému dítěti? ........................................................................................... .
Co byste nikdy nedali pacientovi po operaci střev? ................................................................... .
Co byste nikdy nedali diabetikovi? ............................................................................................. .
Co byste nikdy nedali člověku s alergií na kravské mléko? ...................................................... .
a) Pamatujete si, co makrobiotici mohou jíst?– Uveďte alespoň šest druhů potravin
1) ................................... 2) ................................. 3) ...................................
4) ................................... 5) ................................. 6 ....................................
b) Pamatujete si, co makrobiotici nemohou jíst? – Uveďte alespoň šest druhů potravin
1) ................................... 2) ................................. 3) ...................................
4) ................................... 5) ................................. 6 ....................................
2) Vegetariánství
Vegetariáni (lidé, kteří takto jedí) preferují potraviny rostlinného původu (části rostlin).
Někteří (lakto-ovo-vegetariáni) nejedí vůbec maso. Jedí mléčné výrobky a vejce, ale vyhýbají
se bílému cukru, mouce, chemicky upravovaným potravinám. Vegani (nejzásadovější skupina vegetariánů) jedí pouze rostlinnou stravu – různé části rostlin (listy – např. salát, …,
plody – ořechy, …, kořeny – mrkev, …) – ořechy, luštěniny a obiloviny. Je zajímavé, že jedí
včelí med.
Jste vegetarián/vegetariánka? .................................................................................................... .
Je ve vaší rodině vegetarián/vegetariánka? ............................................................................... .
Co si myslíte o veganech? ............................................................................................................ .
Mohl/a byste se stát veganem/vegankou? ................................................................................. .
Kde žije nejvíc veganů? ............................................................................................................... .
a) Pamatujete si, co vegetariáni mohou jíst? – Uveďte alespoň tři druhy potravin:
1) ................................... 2) ................................. 3) ...................................
b) Pamatujete si, co vegetariáni nemohou jíst? – Uveďte alespoň tři druhy potravin:
1) ................................... 2) ................................. 3) ...................................
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4/L/E/9 NAJDĚTE V OSMISMĚRCE CO NEJVÍCE POTRAVIN A ROZDĚLTE DO SKUPIN POD OSMISMĚRKOU
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pomeranč, špagety,
tvaroh, mléko,
kolínka, banán, jablko,

jogurt, smetana,
koláč, čaj, káva, voda,
ředkvička, paprika,
rajče, kapusta, zelí,
máslo, olej, pepř, kari,
kuřecí, rybí, víno,
bonbón, pivo, pálenka,
fazole, čočka, hrách,
sádlo, žvýkačka

Ovoce: .........................................................................................................................................
Zelenina: ....................................................................................................................................
Maso: ..........................................................................................................................................
Alkohol: .....................................................................................................................................
Nealkoholické nápoje: ............................................................................................................
Luštěniny: ..................................................................................................................................
Těstoviny: ..................................................................................................................................
Koření: ........................................................................................................................................
Mléčné výrobky: .......................................................................................................................
Tuky: ...........................................................................................................................................
Pečivo: .........................................................................................................................................
Sladkosti: ...................................................................................................................................
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Řešení najdete na konci lekce

4/L/E/10 KRMÍME PACIENTA
Eva
Ptáte se, jestli krmím některého pacienta? Ano, teď je to pan
Lakomý.
Měl mozkovou mrtvici a je ochrnutý na pravou polovinu těla
(jeho pravá polovina těla nefunguje).
Strava (jídlo) pro pana Lakomého musí být rozmixovaná
– jako kaše. Musí obsahovat vitamíny, minerály, bílkoviny
– prostě normální strava.
Jíme po lžičkách. Pan Lakomý mi vždy ukáže, kdy můžeme
podat další lžičku. Má samozřejmě pod bradou ubrousek.
Musíte dávat pozor na teplotu jídla a taky na to, aby se pacient nezakašlal, aby se nezačal dávit. Pijeme slámkou. Pít
z hrnku po malých doušcích je pro pana Lakomého velmi
obtížné.

Odpovězte na otázky
Kašlete?
Už jste se dávil/a?
Čím jste se dávil/a?
Pijete rád/a slámkou?
Co je doušek, hlt, špetka, hrst?
Co pijete po doušcích?
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Řešení
4/L/E/9
Ovoce: pomeranč, banán, jablko, mandarinka
Zelenina: ředkvička, paprika, rajče, kapusta, zelí
Maso: telecí, vepřové, kuřecí, rybí
Alkohol: pivo, víno, pálenka
Nealkoholické nápoje: voda, čaj, káva
Luštěniny: fazole, čočka, hrách
Těstoviny: špagety, kolínka
Koření: pepř, kari
Mléčné výrobky: jogurt, smetana, tvaroh, mléko
Tuky: sádlo, máslo, olej
Pečivo: rohlík, chléb, koláč
Sladkosti: žvýkačka, bonbón
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M
METODICKÁ DOPORUČENÍ
Charakteristika cílové skupiny uživatelů textu
Učební text je určen klientům z řad cizinců (např. azylantů), kteří mají zájem pracovat
v České republice v oblasti zdravotnické péče – ambulantní zdravotní sestry, sestry tzv.
domácí péče, chůvy, ošetřovatelky a ošetřovatelé v nemocnicích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v hospicech a v ústavech sociální péče nejrůznějšího typu.
Předpokladem úspěšné práce s tímto učebním textem je absolvování kurzu češtiny pro
cizince. Materiál není vhodný pro úplné začátečníky. Klient může úspěšně rozšiřovat svoji komunikační kompetenci v češtině s využitím tohoto textu, bude-li na počátku práce
s tímto studijním materiálem minimálně na úrovni A2 podle Společného referenčního
rámce. V knize není soustavně probírána gramatika. Jádrem učebního textu je jazykový
materiál (slovní zásoba, komunikační fráze), které jsou frekventované v anticipovaných
komunikačních situacích (viz Přehled lekcí a jejich obsahu).
Doporučení k práci s učebním textem
Učební text je postaven na principu aktivity klienta při výuce (a na jeho domácí přípravě)
– vyhledávání v textu, doplňování chybějících výrazů podle vlastního uvážení, z nabídky,
luštění křížovky, vyhledávání slov v osmisměrkách, doplňování chybějících písmen do
slov atd. Zařazeno je i cvičení, které vyzývá k vyhledávání informací na internetu.
Učební text prezentuje novou slovní zásobu v kontextu komunikačních situací a rolí,
do nichž jsou klienti situováni. Prezentace nového lexika je průběžná a jeho paměťové
ovládnutí je posilováno opakováním v různých kontextech, opisováním, nahrazováním
apod.
Lektor nemusí probírat učební text od první po poslední lekci. Text lze vzhledem k uzavřenosti jednotlivých oddílů používat výběrově. Lektor může vybírat ty komunikační
situace (témata), které bude klient potřebovat, které požaduje, příp. které mu pomohou
v soukromém či profesním životě. Tímto způsobem lze učební text využívat i jako doplňkovou čítanku k základní učebnici češtiny pro cizince. Vždy však postupujeme v tématu
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od první lekce a v lekci od první strany. Témata i lekce lze navíc vzájemně kombinovat.
Učební text je sestaven jako naprosto individuální a nelze ho používat ve dvojici, opakovaně pro více klientů atd. – V každé lekci jsou cvičení, která motivují klienta odpovídat
písemně na dotazy, opisovat atd. Toto nelze nahradit kopírováním cvičení do sešitu. Klient totiž má využívat učební text nejen jako individuální cvičebnici, ale i jako individuální studijní materiál s možností vpisování vlastních poznámek, překladů, cizojazyčných
poznámek, ilustrací apod. Klient si může vést vlastní slovníček, v němž budou neznámé
výrazy z textu. Lektor by měl kontrolovat správnost psané části cvičebnice – písemné
odpovědi na otázky, vkládání slov atd. Nedostatky v této oblasti mohou zásadní měrou
ovlivnit funkčnost zvolené metody.
Časový harmonogram
Lektor a klient společně specifikují podle Přehledu lekcí a jejich obsahu vlastní náplň
kurzu – výběr oddílů a lekcí.
Společně připraví podrobný časový harmonogram: počet hodin na jednotlivé lekce. Tímto způsobem je klient motivován k aktivní spolupráci při plnění časového harmonogramu – k efektivní spolupráci.
Doporučení k lektorově kompetenci
Předkládaný učební materiál je zaměřen na rozšiřování komunikační kompetence směrem k zapojení klienta do profesí z kategorie tzv. středního zdravotnického personálu,
resp. pomocného zdravotnického personálu. Z toho důvodu klade učební text poměrně
vysoké nároky na odbornou erudici lektora z oblasti zdravotnictví. Předpokládáme, že se
předem seznámí se slovní zásobou a obecně odbornou terminologií a frekventovanými
slangismy, které se v textu z pochopitelných důvodů v hojné míře objevují a které jsou
nezastupitelné.
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SLOVNÍČEK
batole
bažant
bok
brada
břicho
čelo
článek prstu
dlaň
docent/docentka
doktor/doktorka filozofie
doktor/doktorka medicíny
doktor/doktorka práv
doktor/doktorka přírodních věd
doktor/doktorka teologických věd
doktor/doktorka veterinární medicíny
dolní končetina
dolní zuby
dutina nosní
fonendoskop
hlava
hltan
holeň
horní a dolní ret
horní končetina
horní zuby
hrazdička
hrtan
hrudník
hřbet ruky
hýždě
chodidlo
injekční stříkačka
inženýr/inženýrka
jazyk
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jehla
klenba
kliční kost
kojenec
koleno
kost holenní
kost křížová
kost loketní
kost lýtková
kost patní
kost pažní
kost stehenní
kost vřetenní
kosti nártní
kosti zánártní
kosti zápěstní
kosti záprstní
kostrč
kotník
krk
křeslo
kyčel
lebka
lehátko
levá a pravá tvář
levá nosní dírka
levý spánek
loket
lopatka
lýtko
magistr /magistra
magistr/magistra farmacie
manžeta tlakoměru
měkké patro
mísa
–124–

nárt
nehet
noční stolek
nos
nosohltan
novorozenec
obočí
obratel
obratle
oční víčko
odpadkový koš
oko, oči
pánev
pata
páteř
paže
plenta
plenta
plíce
podbřišek
polohovací nemocniční lůžko
postel
pracovní stůl lékaře
pracovní stůl sestry
profesor/profesorka
prs/ňadro
prsní bradavky
prst
průdušinky
průdušky
průdušnice
první prst, druhý prst, třetí prst
předloktí
pupek
rameno
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řasa
řasy
skříň na léky
slina
stehno
telefon
televize
temeno
tlakoměr
trup
tříslo
tvrdé patro
týl
ucho, uši
umyvadlo
ústa
věšák, bílý plášť
vlasy
záda
zadek
zápěstí
zub
žebra
žebro
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