
 

 

 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
Urologická klinika 
 
pořádají certifikovaný vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem 
zdravotnictví ČR 

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový 
katetr a čistá intermitentní katetrizace 

Forma: Certifikovaný kurz Délka vzdělávacího programu, rozsah a obsah kurzu, 
organizace výuky 
Program je organizován kombinovanou formou. Tento kurz je připraven ve 
spolupráci s týmem odborníků, specialistů v oboru urologie FN Plzeň. Odborným 
garantem certifikovaného  kurzu je PhDr. Jitka Krocová, Ph.D.. 
Teoretická část bude probíhat v učebně seminární místnosti Urologické kliniky. Praktická 
část bude realizována formou odborné stáže na vybraných stanicích a ambulanci 
Urologické kliniky. 

Délka studia je celkem 5 dní. Teoretická výuka (3 dny) a praktická výuka (2 dny) 
Teorie proběhne -  Oba kurzy v termínech 2.10. – 4.10. 2023, 30.10. – 1.11.2023  jsou 
obsazené 
Předběžný termín závěrečného testu je  po ukončení praktické části 
Maximální počet účastníků: 20  
Cena kurzu: Kurzovné pro zaměstnance FN zdarma, pro ostatní účastníky je 
kurzovné včetně DPH  5 000,- Kč. 

Určení: Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné 
sestry a zdravotnické záchranáře pracující v přednemocniční, nemocniční nebo domácí 
péči. .Kurz je součástí celoživotního vzdělávání.  
Vstupní podmínky: Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 
96/2004 Sb. v platném znění, minimálně 6 měsíců výkonu zdravotnického povolání.  

Průběžné podmínky: 

V průběhu vzdělávacího programu musí účastník certifikovaného programu  

• Absolvovat stanovený počet hodin teoretického vyučování, v individuálních 
případech může být absence omluvena. 

• Absolvovat stanovený počet hodin praktického vyučování v rozsahu minimálně 
85%., max. počet omluvené absence v rozsahu 15 %. 

• Do vzdělávání v CK může akreditované pracoviště započítat část dříve 
absolvovaného studia, pokud odpovídá vzdělávacímu programu. 

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

• Absolvovat odbornou praxi pod vedením školitele a během ní splnit předepsané 
výkony. 

 
Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: 
Po vykonané úspěšné zkoušce účastník obdrží certifikát, na základě kterého získává 
zvláštní odbornou způsobilost a opravňuje absolventa k následujícím činnostem: 

Po vykonané úspěšné zkoušce účastník obdrží certifikát, na základě kterého získává 
zvláštní odbornou způsobilost pro provádění specifické ošetřovatelské péče o pacienta se 
zavedeným močovým katetrem a opravňuje absolventa k následujícím činnostem:  

• katetrizace močového měchýře u muže, 
• vytváření individuálních plánů u nemocných s permanentním močovým 

katétrem,  
• komplexní ošetřovatelské péče o nemocné s permanentním močovým katétrem, 
• vytváření individuálních plánů u pacientů využívajících metodu čisté 

intermitentní katetrizace, 
• komplexní ošetřovatelské péče o pacienty využívající metodu čisté intermitentní 

katetrizace, 
• edukace ve specifických ošetřovatelských postupech v souvislosti se zavedeným 

permanentním močovým katétrem,  
• edukace ve specifických ošetřovatelských postupech u pacientů využívající 

metody čisté intermitentní katetrizace,  
• psychosociální podpora a pomoc pacientům a jejich blízkým, 
• základní poradenství v oblasti domácí péče a sociálních služeb o pacienta 

s permanentním močovým katétrem, 
• základní poradenství v oblasti domácí péče a sociálních služeb o pacienta 

využívající metodu čisté intermitentní katetrizace,  
• sledování kvality ošetřovatelské péče, 
• edukace klienta v oblasti péče o močový katétr. 

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  
 


