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Specializační vzdělávání

Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb.
• Specializační vzdělávání
• Akreditované certifikované kurzy
• Akreditované kvalifikační kurzy

1.1 Specializační vzdělávání
1.1.1

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče nahrazuje vzdělávací program v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Cílem specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.
Absolvent, který získal specializovanou způsobilost podle tohoto vzdělávacího programu není oprávněn/a v rám- ci
přednemocniční péče včetně letecké záchranné služby vykonávat činnosti v rámci zdravotnického operačního střediska tj. přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle
stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky a provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu, a dále zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohová- ní imobilizaci,
transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu. Toto oprávnění získá po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu.
Vzdělávací program zahrnuje modul základní (ZM) a moduly odborné (OM), při-čemž ukončení každého modulu
je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání. Do OM 1 a OM 2 mohou vstoupit i porodní
asistentky a zdravotničtí záchranáři, kterým jsou následně výše uvedené modu-ly započteny v rámci specializačního
vzdělávání Intenzivní péče v porodní asistenci a Urgentní medicína.
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Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Intenzivní péče
Modul

ZM
OM 1
OM 2
OM 3
OM 4

Název

Délka

Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské
1 týden teorie
péče
2 týdny teorie
Úvod do intenzivní medicíny, podpora života
1 týden praxe
2 týdny teorie
Intenzivní péče v klinických oborech
2 týdny praxe
Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v aneste- 1 týden teorie
ziologii a intenzivní medicíně
1 týden praxe
1 týden teorie
Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně
1 týden praxe

OM 5 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení

2 týdny praxe

Cena

teorie: 3500 Kč
teorie: 7 000 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 7 000 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
praxe: 400 Kč/ den

Termíny modulů v 1. pololetí 2018:
Datum
Název modulu
19. 02. – 23. 02. 2018 OM 2 – Intenzivní péče v klinických oborech
26. 02. – 02. 03. 2018 OM 2 – Intenzivní péče v klinických oborech
16. 04. – 20. 04. 2018 OM 3 – Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii
a intenzivní medicíně
Termíny modulů ve 2. pololetí 2018:
Datum
Název modulu
10. 09. – 14. 09. 2018 ZM
– Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče
17. 09. – 21. 09. 2018 OM 4 – Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně
05. 11. – 09. 11. 2018 OM 1 – Úvod do intenzivní medicíny, podpora života
12. 11. – 16. 11. 2018 OM 1 – Úvod do intenzivní medicíny, podpora života
Termíny atestačních zkoušek v roce 2018:
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
15. 01. – 26. 01. 2018

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

Místo konání:
Teoretická část: Probíhá v prostorách Odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2 a KARIM
VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2.
Praktická část: Uskutečňuje se na akreditovaných klinických pracovištích VFN v Praze. Součástí vzdělávacího cyklu je i samostudium a doložená praxe na vlastním pracovišti.
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Ukončení studia:
Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:
• absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném
zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzených přiděleným školitelem.
• výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6 ti let v
rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně
pětiny stano-vené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.
Cena celého specializačního vzdělávání:
Teoretická část: 24 500 Kč
Praktická část absolvovaná ve VFN: 14 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborní garanti studia:
doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
PhDr. Ondřej Ulrych
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
PhDr. Ondřej Ulrych, tel.: 22496 2262, e-mail: ondrej.ulrych@vfn.cz
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1.1.2

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání specializované způsobilosti s
označením odbornosti Dětská sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských
zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a specializované způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry.
Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno
hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.
Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Intenzivní péče v pediatrii
Modul Název

ZM

Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské
péče

OM 1 Intenzivní péče v pediatrii
OM 2 Intenzivní péče v neonatologii
OM 3

Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně u dětí

Délka

Cena

1 týden teorie

teorie: 3500 Kč

2 týdny teorie
2-3 týdny praxe
2 týdny teorie
2-3 týdny praxe
1 týden teorie
2 týdny praxe

teorie: 7 000 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 7 000 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den

Termíny modulů v roce 2018:
ZM – 10. 09. – 14. 09. 2018
Termíny atestačních zkoušek v roce 2018:
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

Místo konání:
Teoretická i praktická část specializačního vzdělávání bude probíhat na Odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti
1, Praha 2, na KDDL VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 2, Praha 2 a na neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 18, Praha 2.
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Ukončení studia:
• Ukončení specializačního studia je podmíněno absolvováním teoretické a praktické výuky, vč. splnění
požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení obsažené ve studijním průkazu a výkonů potvrzených přiděleným školitelem a získáním příslušného počtu kreditů.
Cena celého specializačního vzdělávání:
Teoretická část: 21 000 Kč
Praktická část absolvovaná ve VFN: 14 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborní garanti studia:
MUDr. Václav Vobruba,
Mgr. Martina Bašková (Klinika dětského a dorostového lékařství)
prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.
Bc. Michaela Kolářová (Gynekologicko-porodnická klinika, neonatologické oddělení)
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
Mgr. Martina Bašková, 22496 7781, e-mail: martina.baskova@vfn.cz
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1.1.3

Specializační vzdělávání

Organizace a řízení ve zdravotnictví – praktická část – OM7

Cílem specializačního vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu
rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti i organizace ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických
znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti
stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro zařazení do specializačního
vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve
znění pozdějších předpisů.
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce. Bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor, spoluvytvářet koncepce a plány rozvoje organizace, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémově
přistupovat k řešení problémů, aplikovat znalosti finančního managementu a rozvoje lidských zdrojů.
Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Odborná praxe v délce jednoho týdne (5 dnů, tj. 40 hodin)
Místo konání:
Teoretická část: NCO NZO Brno.
Praktická část: Odborná praxe bude probíhat na jednotlivých pracovištích Všeobecné
v Praze pod vedením přiděleného školitele.

fakultní nemocnice

Termíny v roce 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
Ukončení studia:
Ukončení specializačního studia je podmíněno:
• absolvováním teoretické a praktické výuky; včetně splnění požadované odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu
potvrzených příslušným školitelem/lektorem.
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce.
Cena odborného modulu:
12 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborný garant studia:
Mgr. Svobodová Dita, Ph.D., MHA náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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1.1.4

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilos-ti
s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.).
Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení
každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.
Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.
Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název

Délka

Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské
1 týden teorie
péče
3 týdny teorie
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
5 týdnů praxe
1 týden teorie
OM 2 Specializovaná ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii
1 týden praxe
Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče
1 týden teorie
OM 3
v dětské a dorostové psychiatrii
2 týdny praxe
ZM

Termíny modulů v 1. pololetí 2018:
Datum
Název modulu
29. 01. – 02. 02. 2018 OM 1 - II. část
09. 04. – 13. 04. 2018 OM 1 - III. část
Termíny atestačních zkoušek v roce 2018:
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí

Cena

teorie: 3500 Kč
teorie: 10 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den

Termíny modulů ve 2. pololetí 2018:
Datum
Název modulu
10. 09. – 14. 09. 2018 OM 2
10. 09. – 14. 09. 2018 ZM
12. 11. – 16. 11. 2018 OM 3
III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

05. 02. 2018 - 08. 02. 2018

Místo konání:
Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu
11, Praha 2 a na Odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2.
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Ukončení studia:
Absolvent/ka specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii bude připraven/a provádět,
zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Je oprávněn/a na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou
legislativou zabezpečovat ošetřovatelskou péči v psychiatrii v rozsahu své specializované způsobilosti stanovené
činnostmi, ke kterým je připraven/a na základě tohoto vzdělávacího programu a platné legislativy.
Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:
• absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené
přiděleným školitelem,
• výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny
stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce,
Cena celého specializačního vzdělávání:
Teoretická část: 21 000 Kč
Praktická část absolvovaná ve VFN: 16 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborní garanti studia:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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Specializační vzdělávání

1.1.5 Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii je získání specializované způsobilosti
s označením odbornosti Dětská sestra osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností,
návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru „Ošetřovatelská péče v pediatrii“ je získání
odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle §56, odst. (1) zákona č. 96/2004 Sb., zákon
o
nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).
Časový rozvrh vzdělávacího programu:
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Modul Název

Délka

Organizační a metodické vedení specializované ošetřova1 týden teorie
telské péče
Pediatrie a pediatrická ošetřovatelská
3 týdny teorie
OM 1
péče
5 týdnů praxe
1 týden teorie
OM 2 Dětská a dorostová psychiatrie
1,5 týdnů praxe
1 týden teorie
OM 3 Výchovná péče o děti
1,5 týdnů praxe
ZM

Cena

teorie: 3500 Kč
teorie: 10 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den
teorie: 3 500 Kč
praxe: 400 Kč/ den

Termíny pro 2. pololetí 2018:
ZM – 10. 09. – 14. 09. 2018
Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.
Způsob ukončení:
Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou. Účastník vzdělávání musí před přihlášením se k
atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání stanovenou
§ 56 odst. zákona č. 96/2004 Sb.
Cena celého specializačního vzdělávání:
Teoretická část: 21 000 Kč
Praktická část absolvovaná ve VFN: 18 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborní garanti:
Teoretická část: MUDr. Václav Vobruba
Praktická část: Mgr. Martina Bašková
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
Mgr. Martina Bašková, telefon: 22496 7781, e-mail: martina.baskova@vfn.cz
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Akreditované certifikované kurzy

1.2 Akreditované certifikované kurzy
1.2.1

Management a leadership ve zdravotnickém zařízení

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky nelékařských zdravotnických povolání. Seznamuje posluchače s taktikami
moderního managementu ve zdravotnickém zařízení, definuje specifika personálního managementu, leadershipu
a role vedoucího, seznamuje se strategií managementu lidských zdrojů.
Cíle kurzu:
• zvýšit a prohloubit kompetenci vedoucích pracovníků nelékařských zdravotnických povolání,
• posilnit schopnosti (znalosti a dovednosti) vedoucí k efektivnímu personálnímu řízení a rozvoji skupin
a týmů,
• uvědomit si možnosti a potřebu spolupráce při rozvoji profesních oborů a rozvoji organizace.
Témata kurzu:
• Moderní management ve zdravotnickém zařízení a na pracovišti
• Strategie managementu lidských zdrojů
• Leadership - ovlivňování pomocí motivace, komunikace a vedení
• Personální management v roli vedoucího
Harmonogram kurzu:
Celková délka kurzu je 96 hodin. Interaktivní výuka probíhá v rozsahu 56 hodin, praxe na pracovišti je v rozsahu 28 hodin a 12 hodin je vyčleněno pro přípravu skupinové závěrečné práce.
Termíny kurzu 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců
Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Ukončení kurzu:
Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát MZ ČR s označením „Vedení a řízení pracovníků zdravotnických nelékařských povolání“.
Cena kurzu:
8 500 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant:
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.2

Akreditované certifikované kurzy

Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky zdravotnických
zařízení

Kurz je určen pro pracovníky nelékařských zdravotnických profesí – je možné jej absolvovat samostatně nebo ve
volné návaznosti na certifikovaný kurz Management a leadership ve zdravotnickém zařízení.
Cíl kurzu:
Kurz je určen všem, kteří se potřebují ve své práci (i mimo ni) dohodnout, ať se to týká jednání s kolegy, spolupracovníky, obchodními (i ne – obchodními) partnery nebo nadřízenými. Významnou součástí kurzu jsou simulace vyjednávacích situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání a zvládání konfliktních situací. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie
a taktiky.
Témata kurzu:
• Co je to vyjednávání – podstata, principy, kdy vyjednávat, zdroje síly manažera – vyjednavače, týmová jednání.
• Lidský faktor ve vyjednávání, zvládání emocí, nejčastější chyby při vyjednávání.
• Proces a strategie vyjednávání, strategické momenty vyjednávání.
• Praktická cvičení na konkrétních případových studiích.
Harmonogram kurzu:
Kurz je třídenní s celkovým počtem 43 hodin vzdělávání, z toho 28 hodin teoretické výuky a 15 hodin praktické
výuky.
Termín kurzu v roce 2018:
21.05., 30.05. a 04.06.2018
Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Ukončení kurzu:
Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát MZ ČR.
Cena kurzu:
6 500 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Lektorka kurzu:
Mgr. Marcela Janíčková, konzultant a lektor inovativních komunikačních technik.
Odborný garant kurzu:
Mgr. Marcela Janíčková
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.3

Akreditované certifikované kurzy

Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře

Kurz je určen pro absolventky SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, které pracují v oboru
intenzivní péče a zdravotnické záchranáře. Vzdělávací program umožňuje samostatný a kvalifikovaný postup při
neodkladné péči o kriticky nemocné se selháním krevního oběhu.
Cíl kurzu:
Odborně připravit sestru pro samostatný a kvalifikovaný postup při neodkladné péči o kriticky nemocné se selháním krevního oběhu.
Témata kurzu:
• včasné rozpoznávání arytmií
• rozhodování o akutní medikamentózní léčbě
• analýza EKG ve smyslu rozpoznání akutního koronárního syndromu eventuálně
non-Q a Q infarktů s rozhodnutím o neodkladné včasné koronografii a angioplastiky
• na základě trvalého sledování arytmií reguluje antiarytmickou neodkladnou léčbu
Termíny kurzu v roce 2018:
Termín zahájení kurzu: říjen 2018.
Termín ukončení kurzu: duben 2019.
Otestujte svoje znalosti v oblasti základů EKG a akutní kardiologie:
http://www.vzdelavani-vfn.cz/temaEKGfree.php
Místo konání:
Teoretická část: II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
Praktická část: Praktická část probíhá na specializovaných pracovištích (Koronární jednotka katetrizačního
odd., elektrofyziologické odd., angiologické centrum) II. interní kliniky.
Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen testem. Po úspěšném absolvování kurzu absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V
certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost
v rozsahu vzdělávacího programu.
Cena kurzu:
9 200 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 2 200 Kč
Odborný garant:
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Koronární jednotka
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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1.2.4

Akreditované certifikované kurzy

Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, kteří pracují v ambulancích i lůžkových
odděleních gastroenterologie a hepatologie.
Cíl kurzu:
Příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a funkce, pro které účastníci
kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou pro speciální práci sester na
ambulantních i nemocničních odděleních gastroenterologie a hepatologie. Zvláštní zřetel je věnován endoskopii
diagnostické i terapeutické, bioptickým metodám, zobrazovacím metodám a funkčnímu vyšetření trávicí-ho
traktu.
Témata kurzu:
• obecná, systematická gastroenterologie a hepatologie (včetně nejnovějších poznatků z celého oboru)
• intenzivní péče a endoskopie
• obory styčné, které souvisí s onemocněními trávicího traktu a jater (biochemie, radiologie, chirurgie, oftalmologie, stomatologie, dermatologie, dietologie atd.)
Témata praktické výuky:
• základní část
∗ gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, event. ERCP a sonografie
• dle možností i při provádění speciálních zákroků
∗ odběry bioptických vzorků, stavění krvácení, polypektomie, tetováž, papilotomie, enteroskopie, kapslové endoskopie, zavádění stentů, biopsie pod sonografickou a CT kontrolou, endosonografie s biopsií,
transhepatální výkony, litotripse, pH-metrie, manometrie jícnové a anální, PEG
• desinfekce a péče o endoskopické přístroje, dle platných hygienických norem
Harmonogram kurzu:
Teoretická část: 38 hodin přednášek
3 bloky (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část: 80 hodin
2 bloky (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 118 hodin.
Termíny kurzu pro rok 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
Místo konání:
Teoretická část: Posluchárna IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2. Celkem 38 hodin přednášek.
Praktická část: Na specializovaných pracovištích Gastroenterologického centra IV. interní kliniky VFN a
1. LF UK v Praze. Celkem 80 hodin.
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Akreditované certifikované kurzy

Ukončení kurzu:
V průběhu teoretické části absolvují účastníci písemný test. Celý kurz je ukončen závěrečnou zkoušku před
komisí. Absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent
certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení
činností.
Cena kurzu:
8 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborní garanti kurzu:
MUDr. Karel Lukáš, CSc., IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Irena Pěchoučková, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.5

Akreditované certifikované kurzy

Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou

Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, po ukončení adaptačního procesu a sestry
způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, které pracují v ambulancích i lůžkových nefrologických
odděleních, v domácí péči, v zařízeních následné péče, v zařízeních sociální péče apod.
Cíl kurzu:
Příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro úzce vymezené činnosti, ke kterým absolventi kurzu
získávají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností pro speciální práci sester na ambulantních i
nemocničních nefrologických oddělení. Zvláštní zřetel je věnován specifickým činnostem sestry, která pečuje
o pacienta léčeného asistovanou PD mimo nefrologické oddělení.
Téma kurzu:
• příčiny selhání ledvin, fyziologie peritonea jako dialyzační membrány
• přístup pro PD, typy PD katétrů, způsoby zavedení
• pooperační péče, komplikace PD
• manuální a přístrojová PD
• činnost sestry při PD v domácím prostředí pacienta, psychosociální aspekty PD
• hygienicko-epidemiologický režim v souvislosti s PD
• praktické provedení PD, péče o katétry, postup při komplikacích PD
Harmonogram kurzu: Teoretická část – 20 hodin Praktická
část – 40 hodin
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 60 hodin.
Termíny kurzu v 1. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termín kurzu
Kurz VII
09. 04. – 13. 04. 2018

Termíny kurzu ve 2. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termín kurzu
Kurz VIII
08. 10. – 12. 10. 2018

Místo konání:
VFN v Praze, Interní oddělení Strahov, Šermířská 1921/4, Praha 6
Ukončení kurzu:
Praktická část kurzu je zakončena pohovorem, celý kurz je zakončen písemným testem. Absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal
zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností.
Cena kurzu:
6 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborní garanti kurzu:
MUDr. Barbora Szonowská
Ludmila Nermutová
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.6

Akreditované certifikované kurzy

Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými porodní asistentka
získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění a hodnocení ultrasonografického
vyšetření.
Kurz je určen pro porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, s nejméně roční praxí na UZ pracovišti.
Cíl kurzu:
Příprava nelékařských pracovníků (porodních asistentek) pro úzce vymezenou činnost, ke které absolventi kurzu
získávají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností, které jsou pro speciální práci porodních asistentek nutné.
Délka a struktura programu:
Celková délka programu je 12 měsíců. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část, počet vyučovacích
hodin v teoretické a praktické části = 210 hodin.
Teoretická část – 60 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část – 150 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Způsob ukončení:
Kurz je zakončen teoretickým testem a praktickou zkouškou. Při praktické zkoušce posluchač prokáže schopnost
samostatně provést ultrazvukové vyšetření v těhotenství a jeho interpretaci.
Po absolvování kurzu získá účastník certifikát s platností pro ČR.
V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností.
Termín kurzu v roce 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
Místo konání:
Teoretická část: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 8,
Praha 2, 128 51.
Praktická část: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 8, Praha 2, 128 51
– Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny a akreditované pracoviště
dle výběru posluchače.
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2
Cena kurzu:
15 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
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Akreditované certifikované kurzy

Odborný garant kurzu:
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 8,
128 51, Praha 2
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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1.2.7

Akreditované certifikované kurzy

Péče o stomika

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, které všeobecná sestra/
porodní asistentka získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče
o pacienty/klienty se stomií v ambulantní péči i nemocniční péči v průběhu hospitalizace ve zdravotnických zařízeních.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je teoretická a praktická příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester a
porodních asistentek), které jsou nutné k péči o pacienty se stomií, a to především ve smyslu získání a prohloubení
znalostí vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu poskytované pacientům v ambulantní/komunitní péči i v průběhu hospitalizace na všech typech oddělení.
Termíny kurzu v 1. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
12. 03. – 14. 03. 2018 teoretická část
Kurz V
19. 03. – 21. 03. 2018 praktická část
09. 04. 2018 závěrečná zkouška
Termíny kurzu v 2. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
01. 10. – 03. 10. 2018 teoretická část
Kurz VI
08. 10. – 10. 10. 2018 praktická část
30. 10. 2018 závěrečná zkouška

Harmonogram:
Celková hodinová dotace teoretické i praktické části je 58 hodin (teorie 30 hodin, praxe 28 hodin).
Místo konání:
Teoretická část: Odbor vzdělávání Na Bojišti 1, Praha 2
Praktická část: Pracoviště I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, jednotlivá pracoviště: standardní chirurgické oddělení, koloproktologická ambulance, stomická
ambulance, učebna.
Ukončení kurzu:
Kurz je ukončen zkouškou, kdy posluchač prezentuje kazuistiku pacienta/klienta se stomií (formou PowerPoint)
v rozsahu 15 minut. Při praktické zkoušce provede a zdůvodní ošetření pacienta/klienta se stomií.
Cena kurzu:
10 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant kurzu pro teoretickou část:
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Odborný garant kurzu pro praktickou část:
Mgr. Veronika Zachová
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Kontakt k přihlášení na akci:
Bc. Jitka Endlicherová, tel. 22496 4211, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz
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1.2.8

Akreditované certifikované kurzy

Komplexí ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností nelékařských zdravotnických
pracovníků v ošetřování ran a kožních defektů. Nelékařští zdravotničtí pracovníci by měli mít dostatek informací
o nových trendech a postupech v péči o rány. Získané vědomosti a dovednosti jim umožní snadnější a efektivnější
ošetřování ran a defektů a přispějí ke zlepšení kvality života pacienta. Dovednosti a vědomosti získané v tomto
kurzu by měly vést ke snížení počtu komplikací pacientů s ranami a defekty, zkrácení doby jejich hospitalizace
a rehospitalizace.
Cíl kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru, porodní asistentku a zdravotnického záchranáře na samostatné provádění specifických činností, které souvisejí s ošetřovatelskou péčí o pacienty s ranami a defekty.
Termíny kurzu ve 1. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
05. 02. – 07. 02. 2018 teoretická část
Kurz IV
12. 02. – 14. 02. 2018 praktická část
26. 02. 2018 závěrečná zkouška
Termíny kurzu ve 1. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
15. 10. – 17. 10. 2018 teoretická část
Kurz V
22. 10. – 25. 10. 2018 praktická část
30. 10. 2018 závěrečná zkouška
Celková hodinová dotace teoretické i praktické části je 58 hodin (teorie 33 hodin, praxe 25 hodin)
Místo konání:
Teoretická část: se koná na odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Praktická část:
Praktická část bude probíhat ve VFN Praha na:
• I. chirurgické klinice – U Nemocnice 499/2, Praha 2,
• Interním oddělení Strahov – Šermířská 1921/4, Praha 6,
• Dermatovenerologické klinice – ambulance pro léčbu ran FP – Karlovo náměstí 32, Praha 2,
• Klinice dětského a dorostového lékařství – Ke Karlovu 2, Praha 2,
• Gynekologicko-porodnické klinice, oddělení neonatologie – Apolinářská 18, Praha 2.
Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen praktickou zkouškou, při které účastník kurzu provede a zdůvodní ošetření rány u pacienta.
Součástí závěrečné zkoušky je prezentace (formou PowerPoint) kazuistiky pacienta s ránou.
Cena kurzu:
12 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant pro teoretickou část:
PhDr. Dagmar Škochová, MBA
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Odborný garant pro praktickou část:
Mgr. Lucie Dolejší
Kontakt k přihlášení na akci:
Bc. Jitka Endlicherová, tel. 22496 4211, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz
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1.2.9

Akreditované certifikované kurzy

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti1 mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní
asistence.
Cíl kurzu:
Absolvent certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence bude připraven na
vedení studentů odborné praxe, účastníků specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v
oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu
povolání bez odborného dohledu.
Délka a struktura programu:
Nejméně 6 měsíců vzdělávání, dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 100 hodin výuky
z toho: teoretická část 60 hodin, praktická 40 hodin.
Způsob ukončení:
Obhajoba závěrečné práce před zkušební komisí (Didaktické zpracování přípravy na vzdělávací proces);
Termíny kurzu 2018:
Č. kurzu
Kurz V

Termíny kurzu
14. 05. - 18. 05. 2018 I. část
05. 11. - 09. 11. 2018 II. část
19. 11. 2018
závěrečná zkouška

Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Cena kurzu:
10 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant kurzu:
PhDr. Jana Endlicherová
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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1.2.10

Akreditované certifikované kurzy

Radiologická fyzika v radiodiagnostice

Certifikovaný kurz je určen pouze pro nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu
povolání radiologického fyzika.
Cíl kurzu:
Absolvování tohoto kurzu je jedním z předpokladů přístupu k atestační zkoušce v oboru specializačního vzdělávání Radiologická fyzika a k získání specializované způsobilosti Klinického radiologického fyzika se zvláštní
odbornou způsobilostí v radiodiagnostice.
Certifikovaný kurz sestává z teoretické a praktické části.
V teoretické části získá posluchač základní znalosti v oblastech fyziky a detekce záření, základů rentgenové diagnostiky, počítačového zpracování dat a v problematice radiační ochrany v radiodiagnostice a intervenční radiologii. Tyto znalosti si posluchač v průběhu certifikovaného kurzu dále doplňuje samostudiem s použitím doporučené literatury.
Cílem praktické části je poskytnout posluchači praktické dovednosti v základní dozimetrii, při práci s měřidly
ionizujícího záření, při hodnocení vlastností rentgenových zařízení a v radiační ochraně v radiodiagnostice a intervenční radiologii.
Rozsah a obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v radiodiagnostice připravuje účastníky k výkonu činností podle § 131
vyhlášky č. 55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skládá se z:
• povinné odborné praxe
- probíhá na pracovišti radiodiagnostiky nebo na oddělení radiologické fyziky a radiační
ochrany v oblasti radiodiagnostiky
(24 měsíců)
z toho na akreditovaném pracovišti
- Radiologická fyzika v radiodiagnostice II
(1 týden)
- Radiologická fyzika v radiodiagnostice III.
(1 týden)
• povinné doplňkové praxe
- započítává se do celkové doby trvání povinné odborné praxe a bude probíhat:
o na pracovišti nukleární medicíny nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnic- kém
zařízení s lůžkovou částí pro provádění terapie pomocí radionuklidů a vybave-ném
SPECT, PET/CT, případně SPECT/CT systémy (doplňkovou stáž je též možné vyko- nat
na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvlášť na
pracovišti s lůžkovou částí v délce 1 den),
(1 týden)
o na pracovišti radioterapie/radiační onkologie nebo oddělení radiologické fyziky ve zdravotnickém zařízení vybaveném lineárním urychlovačem, plánovacím systémem pro radioterapii., verifikačním systémem a brachyterapeutickou jednotkou.
(1 týden)
• teoretické výuky
- je organizována jako povinná stáž na akreditovaném pracovišti Radiologická fyzika v radiodiagnostice I.
(1 týden)
• absolvování doporučovaných vzdělávacích akcí.
Celková délka certifikovaného kurzu je minimálně 24 měsíců.
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Termín kurzu v roce 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
Místo konání:
Oddělení radiační ochrany VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
Ukončení kurzu:
Závěrečnou zkouškou z teoretické i praktické části
Cena kurzu:
60 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 0 Kč
Odborný garant kurzu:
Ing. Simona Borovičková, Ph.D.
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.11

Akreditované certifikované kurzy

Péče o pacienty v angiologii

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sest- ra
získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče u pacientů
s
cévním onemocněním. Cílem je získání potřebných vědomostí a dovedností pro všeobecné sestry, které budou
provádět specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s cévním onemocněním. Certifikovaný kurz je určen
pro všeobecné sestry pracující na angiologických JIP, interních JIP, katetrizačních sálech a v odborných cévních
ambulancích.
Cíle kurzu:
Hlavním cílem certifikovaného kurzu je zvýšení a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností pro
poskytování specifické ošetřovatelské péče u pacienta s cévním onemocněním. Všeobecné sestry získají ucelené
informace o vzniku angiologických chorob, diagnostice, intervenčních metodách, nových léčebných postupech,
o režimových opatřeních a o edukaci v angiologii.
Harmonogram kurzu:
Teoretická část – 25 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část – 24 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 49 hodin.
Termíny kurzu v roce 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
Místo konání:
II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2.
Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou, při které posluchač provede a zdůvodní ošetřovatelskou péči
u pacienta s cévním onemocněním.
Cena kurzu:
8 500 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant kurzu pro teoretickou část:
MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
Odborný garant kurzu pro praktickou část:
Bc. Marie Kratochvílová
Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 4181, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
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1.2.12

Akreditované certifikované kurzy

Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra
získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění intermitentní katetrizace a katetrizace močového měchýře muže. Cílem je získání potřebných vědomostí a dovedností pro všeobecné sestry, které
budou provádět edukaci pacienta k autokatetrizaci, praktický nácvik katetrizace u muže i ženy a katetrizaci močového měchýře muže.
Cíl kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a kompetence, pro které absolventi získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou nutné pro speciální práci všeobecných sester na lůžkových odděleních a v domácí péči.
Absolvování kurzu „Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči“ poskytuje účastníkům ucelený komplex teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti problematiky a ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou
intermitentní katetrizace, katetrizace močového měchýře se zaměřením na praktický nácvik autokatetrizace a
provádění katetrizace močového měchýře u muže, sestavení plánu ošetřovatelské péče a edukační činnost u katetrizovaného pacienta.
Harmonogram kurzu:
Teoretická část – 12 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část – 12 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Celková délka programu:
3 dny
Termíny kurzu v 2. pololetí 2018:
Č. kurzu
14. 11. – 16. 11. 2018
Kurz II

Termíny kurzu

Místo konání:
Teoretická část: Posluchárna Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, Praha 2.
Praktická část: Posluchárna Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, Praha 2, nácvik katetrizace na anatomických modelech dolních močových cest muže a ženy bude probíhat v
posluchárně kliniky.
Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou, při které absolvent prokáže schopnost provést katetrizaci muže a nácvik autokatetrizace na modelech.
Cena kurzu:
4 500 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
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Odborný garant pro teoretickou část:
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Odborný garant pro praktickou část:
prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.
Olga Krpatová
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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1.2.13

Akreditované certifikované kurzy

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou – praktická část

Cíl kurzu:
Cílem kurzu je připravit všeobecnou sestru (všeobecného ošetřovatele) na výkon úzce vymezených činností
při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s RS tak, aby byl/a schopná/ý orientovat se v dané problematice, současně byl/a vybaven/a i kompetencemi potřebnými k poskytování ošetřovatelské péče této skupině
pacientů.

Vstupní požadavky:
- Podmínkou zařazení do kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona
č. 96/2004 Sb. v platném znění.
- Výkon povolání v trvání min. 3 let.
Harmonogram a termín konání:
Celková hodinová dotace celého kurzu je 80 hodin.
Termín kurzu v roce 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.

Místo konání:
Praktická výuka je realizována na pracovištích Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Kateřinská 30,
128 21 Praha 2 a jeden den praktické části v domově sv. Josefa v Žirči.
Způsob ukončení:
Certifikovaný kurz bude zakončen písemným testem.
Cena kurzu:
18 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 3 600 Kč
Odborný garant:
Teoretická část: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – lékařka Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
Praktická část: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – lékařka Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
Kontaktní osoba ve VFN v Praze:
Bc. Lenka Pyciaková, telefon: 22496 6314, e-mail: lenka.pyciakova@vfn.cz
Přihlášení:
Prostřednictvím webových stránek IPVZ.
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Akreditované certifikované kurzy

1.2.14 Ošetřování ran a stomií u novorozenců – praktická část
V rámci akreditace NCO NZO Brno má VFN v Praze udělenou akreditaci pro praktickou část.

Kontaktní osoba ve VFN v Praze:
Bc. Pavla Neradová, e-mail: pavla.neradova@vfn.cz
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1.2.15

Akreditované certifikované kurzy

Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra
získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče u pacientů po poškození mozku. V kurzu všeobecné sestry získají ucelené informace o plasticitě mozku, klinickém obraze různých
typů poškození mozku, terapeutických přístupech a možnostech, o typech a použití kompenzačních pomůcek v nemocniční i domácí péči.
Vstupní požadavky:
• ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§62, zákon č. 96/2004 Sb.)
• nejméně 2 roky praxe ve zdravotnictví
Cíl certifikovaného kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru na samostatné provádění specifické ošetřovatelské péče
o pacienta s poškozením mozku v nemocniční i domácí péči.
Harmonogram kurzu:
Teoretická část – 10 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut) Praktická část – 14 hodin – (1 vyučovací hodina = 45
minut)
Termíny kurzu v roce 2018:
16.05. – 18.05.2018
Místo konání:
Teoretická část: Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Praktická část: Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2
Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou, při které posluchač provede a zdůvodní ošetřovatelskou péči
u pacienta s poškozením mozku.
Cena kurzu:
3 000 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč
Odborný garant pro teoretickou část:
prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.,
MBA Odborný garant pro praktickou
část: Vendula Matolínová
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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Akreditované kvalifikační kurzy

1.3 Akreditované kvalifikační kurzy
1.3.1

Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář. Uchazeč o zařazení do
kurzu musí být starší 18 let a mít ukončené základní vzdělání.
Harmonogram a termín kurzu:
Kurz probíhá formou denního studia.
4 týdny teorie
Teoretická a teoreticko-praktická výuka:
Praktická výuka:

100 hodin
80 hodin

Termíny kurzu v 1. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
12. 02. – 08. 03. 2018 teorie, teoreticko-praktická část
S14
28. 03. 2018 závěrečná zkouška
Termíny kurzu v 2. pololetí 2018:
Č. kurzu
Termíny kurzu
10. 09. – 05. 10. 2018 teorie, teoreticko-praktická část
S15
24. 10. 2018 závěrečná zkouška
Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2 a klinická pracoviště VFN v Praze.
Ukončení kurzu:
Závěrečná zkouška před zkušební komisí dle zkušebního řádu
Absolvent obdrží osvědčení MZ ČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání Sanitáře.
Cena kurzu:
10 000 Kč
Sanitář – určeno pro JOP (jiný odborný pracovník)1 000 Kč.
Sanitář – určeno pro ,,pomocný pracovník ve zdravotnictví“, podpis kvalifikační dohody 0 Kč.
Odborný garant kurzu:
Miluše Dvořáčková, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 4211, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
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Ostatní kurzy

1.4 Ostatní kurzy
1.4.1

Kurz sebeobrany pro zaměstnance VFN

Cílem kurzu je naučit základy taktiky a technik využitelných k obraně v případě fyzického útoku druhou osobou
a umožňujících zvládnutí krizové situace efektivně a s minimálním ohrožením vlastního zdraví.
Ke zvládnutí plánovaného cíle je nutno v minimálním rozsahu naučit techniky:
- pády
- vybrané techniky - porazů
- kopů, úderů a krytů
- pák
- boje na zemi
- kombinace vybraných technik
- specifické techniky při útoku na ženy.
Po osvojení základů uvedených technik budou tyto využity pro konkrétní provedení v krizových situacích a nácvik reálného boje.

Délka kurzu:

Počet tréninků v kurzu: 12
Celková délka tréninku: 90 minut
Max. velikost skupiny: 16 účastníků
Termíny kurzu v roce 2018 (vždy středa odpoledne):
1.
Běh: 3. 1. 2018 – 21. 3. 2018
2.
Běh: 28. 3. 2018 – 13. 6. 2018
3.
Běh: 12. 9. 2018 – 29. 11. 2018

Každý kurz má 12 tréninků v délce 90 minut vždy od 16:15 do 17:45
Místo konání:
Tělocvična foniatrické kliniky VFN, Žitná 24, Praha 2
Cena:
600 Kč
Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 600 Kč
Odborný garant kurzu:
Mgr. Zuzana Máchová
Lektor:
PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. a Jan Rašín
Kontakt k přihlášení na akci:
Bc. Jitka Endlicherová, tel. 22496 4211, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz
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Jak se přihlásit na vzdělávací akce OV

Jak se přihlásit na vzdělávací akce OV
1. Na vzdělávací akce pořádané Odborem vzdělávání se lze přihlásit na základě vyplněné přihlášky (na
konci nabídky vzděl. akcí). Přihlášku najdete také na webových stránkách (http://www.vzdelavanivfn.cz/prihlaska-ov.pdf) nebo kontaktujte příslušného organizátora vzdělávací akce – uvedeno níže.
2. Přihlášku zasílejte nejpozději do 30 dnů před začátkem vzdělávací akce na adresu:
Jméno a příjmení organizátora
Odbor vzdělávání VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na příslušného organizátora vzdělávací akce
3. Dle potřeby se obraťte telefonicky nebo pomocí e-mailu na organizátory vzdělávacích akcí:
Název vzdělávací akce
Organizátor

Specializační vzdělávání
Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii
Organizace a řízení ve zdravotnictví OM 7 (praktická část)
Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
Akreditované certifikované kurzy
Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní
asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
Kurz ultrasonografie pro porodní asistentky
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku
Kvalifikační kurz
Sanitář
Specializační vzdělávání
Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče
Akreditované certifikované kurzy
Management a leadership ve zdravotnickém zařízení
Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky zdravotnických zařízení
Radiologická fyzika v radiodiagnostice
Péče o pacienty v angiologii
Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
Ostatní kurzy
Prezentační dovednosti v práci zdravotníka
Akreditované certifikované kurzy
Péče o stomika
Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
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Jak se přihlásit na vzdělávací akce OV

Název vzdělávací akce
Akreditované certifikované kurzy
Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

Organizátor
Mgr. Eva Widzová
tel.: 22496 4181
e-mail: eva.widzova@vfn.cz

Specializační vzdělávání
Specializační vzdělá vání v oboru Intenzivní péče

PhDr. Ondřej Ulrych
tel.: 22496 2262
e-mail: ondrej.ulrych@vfn.cz

Ostatní kurzy
Jazykové kurzy pro pracovníky VFN v Praze

Johana Poustková
tel.: 22496 4158
e-mail: johana.poustkova@vfn.cz

Specializační vzdělávání
Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii

Mgr. Martina Bašková
tel.: 22496 7781
e-mail: martina.baskova@vfn.cz

Akreditovaný certifikovaný kurz
Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou – praktická část

Bc. Lenka Pyciaková
tel.: 22496 6314
e-mail: lenka.pyciakova@vfn.cz

Akreditovaný certifikovaný kurz
Ošetřování ran a stomií u novorozenců – praktická část

Bc. Pavla Neradová
e-mail: pavla.neradova@vfn.cz
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Úhrada plateb

Úhrada plateb

Po přihlášení na vzdělávací akci Vám bude vystavena a zaslána faktura.

3.1 Ceník
Název akce

Celkovácena

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče
Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii

38 500 Kč
35 000 Kč

Organizace a řízení ve zdravotnictví OM 7 (praktická část)

12 000 Kč

Cena teore- Spoluúčast
tické části frekvetanta
z VFN
24 500 Kč
21 000 Kč
-

-

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiat- 37 000 Kč
rii

21 000 Kč

-

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii

39 000 Kč

21 000 Kč

-

Management a leadership ve zdravotnickém zařízení
Vyjednávání a zvládání konfliktních situací pro řídící pracovníky
zdravotnických zařízení
Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii
Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
Ultrasonografie pro porodní asistentky
Péče o stomika
Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských
pacientů
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Radiologická fyzika v radiodiagnostice

8 500 Kč

-

1 000 Kč

6 500 Kč

-

1 000 Kč

9 200 Kč

-

2 200 Kč

8 000 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
12 000 Kč

-

1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
-

10 000 Kč
60 000 Kč

-

1 000 Kč

Péče o pacienty v angiologii
Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou – praktická
část
Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku

8 500 Kč
4 500 Kč
18 000 Kč

-

1 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč

3 000 Kč

-

1 000 Kč

Sanitář

10 000 Kč

-

0 /1000 Kč

600 Kč

-

600 Kč

Kurz sebeobrany pro zaměstnance VFN
Cena stáže je 400 Kč/den, maximálně 6 000 Kč za měsíc.

3.2 Storno podmínky
Při zrušení účasti na vzdělávací akci jsou stanovena kritéria storno podmínek takto:
• 14 pracovních dnů a více před termínem zahájení vzdělávací akce Vám bude vráceno 100 %
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účastnické-ho poplatku nebo si vyberete jinou vzdělávací akci ve stejné ceně,
• 13 - 5 pracovních dnů před termínem bude storno poplatek činit 10 % z účastnického poplatku,
• 4 - 2 pracovní dny před termínem bude storno poplatek činit 30 % z účastnického poplatku,
• 1 pracovní den a méně bude storno poplatek činit 100 % z účastnického poplatku
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Ubytování

Ubytování

Zájemci o ubytování mohou v dostatečném časovém předstihu kontaktovat Správu ubytování VFN v Praze.
Kapacita ubytování je omezená.
Cena ubytování je 520 Kč za osobu a noc.
Správa ubytoven:
Mgr. Anna Mottlová Malinová, tel.: 224 966 457, mob.: 727 912 351, e-mail: anna.mottlovamalinova@vfn.cz.
Odkaz na formulář ,,Žádost o ubytování“: zde
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Přihláška

PŘIHLÁŠKA

NA KVALIFIKAČNÍ I CERTIFIKOVANÉ KURZY VFN V PRAZE

Název kurzu
Vyberte název
název kurzu
kurzu
Vyberte

Osobní údaje
Titul před jménem

Příjmení

Datum narození

Místo narození

Jméno

Titul za jménem

Číslo registrace

Státní
příslušnost

Dosažené vzdělání
SZŠ

VOŠ

Bc.

Mgr.
K přihlášce přiložte stejnopis nebo kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

Jiné

Údaje pro daňový doklad – plátce
Právnická osoba – zaměstnavatel

Fyzická osoba - samoplátce

Adresa pracoviště
Název
Č.p.

Ulice

IČ
DIČ

Město

PSČ

Město

PSČ

Klinika, oddělení
Pracovní zařazení

Adresa bydliště

Č.p.

Ulice

Kontaktní adresa

(vyplňujte jen v případě, že není shodná s adresou bydliště)

Č.p.

Ulice

Město

PSČ

Kontakty
E-mail

Telefon

Mobil

Souhlasím s tím, aby s uvedenými údaji bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a
ozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ve formuláři, prosíme, uveďte všechny požadované údaje!
V

dne

Podpis .........................................

Podpis nadřízeného pracovníka (platí pouze pro zaměstnance VFN v Praze) ...…………………………
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