
 
 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
 
pořádá certifikovaný kurz  akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR 

Péče o pacienty se zavedeným portem 
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 (KZM – Nukleární medicína, HOO, ARK - 
Centrum léčby bolesti). Garantem teoretické a praktické části  je Mgr. Petra 
Vodičková (HOO).  
Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň.  
Délka studia je celkem 6 dní. Teoretická výuka bude probíhat v bloku 3 dny po 
8 hodinách. Termín teorie: 30.10.2023. Praktická část bude probíhat podle 
individuálního plánu po dohodě s garantem praktické části v celkové délce 3 dny. 
Předběžný termín závěrečného testu je:  po skončení praxe 
Maximální počet účastníků: 25  
Cena kurzu:  5 400,- Kč. Pro zaměstnance FN Plzeň zdarma Poplatky  za stravování a 
ubytování nejsou v ceně zahrnuty.  

Určení: Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry, radiologické asistenty, 
zdravotnické záchranáře, porodní asistentky,  kteří se podílejí  na péči o pacienta 
se zavedeným portem. 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 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 

• znát zásady péče o pacienta se zavedeným  žilním portem, včetně 
jeho průchodnosti 

• znát komplikace, které mohou vzniknout v souvislosti se zavedeným 
žilním portem 

• umět správně zavést Huberovo jehlu, provádět odběry krve z portu, 
aplikovat léčiva do portu 

• znát celé spektrum praktického použití portu 
• schopen edukovat pacienty se zavedeným žilním portem,   
• umět správně komunikovat s pacienty i jejich rodinami, 
• znát a uplatňovat důležitost profesionálního přístupu v péči o 

pacienty,   
• znát základní etická pravidla při ošetřování pacientů. 

 
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: 

• péče o pacienta se zavedeným portem, včetně zajištění jeho 
průchodnosti; 

• zavedení Huberovy jehly do portu; 
• odběry krve z portu; 
• aplikace léčiv do portu. 

 
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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