
 

 

 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
Hemato-onkologické oddělení 
 
pořádají certifikovaný vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR 

Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii 
 
Forma: Certifikovaný kurz 

Délka vzdělávacího programu, rozsah a obsah kurzu, organizace výuky 
Program je organizován kombinovanou formou. Je připraven ve spolupráci 
s multioborovým týmem specialistů v oboru hemato-onkologie. Odborným garantem kurzu 
je Mgr. K.Kabátová - Maxová , vrchní sestra  hematologicko-onkologického oddělení FN. 
Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň na hematologicko–
onkologickém oddělení. 

Délka studia je celkem 11 dnů. Termín výuky teoretické části  20. – 23.11.+ 27. - 30.11. 
2023 Praktická část bude probíhat 3 dny po 8 hodinách na základě individuální dohody 
s garantem praktické části.  
Počet účastníků: 25  
Cena kurzu: Pro pracovníky mimo FN je kurzovné 5000,-.  Ubytování na požádání 
zajistíme. 

Cíl CK Certifikovaný kurz poskytne medicínské, ošetřovatelské, psychologické, etické 
poznatky, naučí správnému zhodnocení stavu pacienta, provádění specializované 
ošetřovatelské péče, správné komunikaci a edukaci nemocného i jeho rodinných 
příslušníků. Naučí odborně zdůvodnit každý zákrok, který budou vykonávat. Širokými 
znalostmi a základní orientací v problematice budou schopni předcházet možným 
problémům.  

Určení: Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry, dětské sestry, nutriční terapeuty 
a fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky nelékařských povolání (např. psycholog, 
sociální pracovník), kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu a podílejí se na péči v hemato-onkologii. 

Vstupní požadavky 

Ukončené zdravotnické vzdělání podle zákona 96/2004 Sb., praxe v oboru hemato-
onkologie, minimálně jeden rok po ukončení studia. 

Průběžné podmínky: 
V průběhu vzdělávacího programu musí účastník certifikovaného programu  

• Pracovat na pracovišti s hemato-onkologickou problematikou 
• 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 
 

 
Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: 

• Správná aplikace cytostatik v ambulantní a lůžkové péči, řešení případných 
komplikací. 

• Péče o střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy (CŽK, PICC, PORT) u pacientů 
podstupujících intenzivní chemoterapii a transplantaci krvetvorných buněk včetně 
edukace pacientů/osob blízkých v péči o dlouhodobé katétry. 

• Specifická péče o pacienta po autologním /alogenním převodu krvetvorných 
buněk. 

• Specifická péče o hemato-onkologického pacienta v reverzní izolaci, 
s akutní/chronickou GVHD – rozpoznání příznaků. 

• Edukace ve specifických ošetřovatelských postupech, psychosociální podpora a 
pomoc pacientům a jejich blízkým. 

• Základní poradenství v oblasti sociální, právní, domácí péče a sociálních služeb. 
• Řízení kvality a bezpečí ošetřovatelské péče v hemato-onkologii, tvorba 

standardních postupů  a provádění auditů ošetřovatelské 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  
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