
 
 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
Centrum řízení kvality 
pořádají certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví 
ČR 

Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní 
služby 
 
Odborný garant: Ing. Bc. Lucie Svobodová (CŘK) 
Program je organizován kombinovanou formou.  
Celkový rozsah kurzu je 43 hodin teoretické výuky včetně teoreticko – 
praktické, která zahrnuje přednášky, diskuse, konzultace, praktická cvičení 
samostatné a týmové práce v rozsahu 23 hodin, e-learning 20 hodin. 
Termín zahájení: 20. 11. 2023 
Maximální počet účastníků: 30 
Cena kurzu: 2450,- Kč. Pro zaměstnance FN zdarma.  
Určení 
Pro nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 
Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 
předpisů - všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnické záchranáře,  
porodní asistentky, zdravotní laboranty, radiologické asistenty, 
farmaceutické asistenty, fyzioterapeuty, odborné pracovníky v 
laboratorních metodách. 
Průběžné podmínky: 
V průběhu vzdělávacího programu musí účastník certifikovaného programu  
• Absolvovat stanovený počet hodin teoretické a praktické výuky,  

• prokázat požadované vědomosti a dovednosti při hodnocení, a to jak 
v oblasti teoretické, tak praktické, 

• plnit požadovaný počet výkonů stanovených vzdělávacím programem. 
 
Absolvent certifikovaného kurzu bude připraven: 

• podílet se na zavedení systému hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotní péče poskytovanou nelékařskými zdravotnickými 
pracovníky a jejího kontinuálního zvyšování; 

• řešit etické problémy související s poskytováním zdravotní péče 
nelékařskými zdravotnickými pracovníky dle svých kompetencí a v 
případě nutnosti zajistit jejich navazující řešení dalšími 
kompetentními pracovníky; 

• podílet se na zajišťování a realizaci potřeb klientů a vytváření 
vzájemných vztahů; 

• podílet se na řešení nežádoucích událostí v rámci zdravotnického 
zařízení; 

• uplatňovat model bezpečnosti pacientů a systémový přístup; 
• analyzovat faktory, které stojí za nežádoucími událostmi; používat 

princip analýzy kořenových/skutečných příčin událostí (RCA); 
• být efektivním členem týmu ve zdravotnictví; 
• vyhledávat zdroje informací o rizicích, hlásit rizika nebo nebezpečí 

na pracovišti; 
• používat analytické nástroje pro řízení rizik (FMEA, HFMEA, 

Paretova analýza, Ishikawův diagram); 
• spolupracovat se specialisty v prevenci a kontrole infekcí. 

Zvláštní odborná způsobilost k činnostem 
• analyzovat faktory vedoucí k nežádoucím událostem a podílet se na 

řešení a prevenci nežádoucích událostí; 
• realizovat programy a projekty podporující preventivní a/nebo 

nápravná opatření, která jsou zaměřena na zvyšování bezpečné péče; 
 
Přihláška: Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: 
Oddělení dalšího vzdělávání, Marie Malá (t.č. 377 402 386), Edvarda 
Beneše 13, 301 00 Plzeň  


