
 
  

 
Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
Geriatrické oddělení FN Plzeň 
 

pořádají certifikovaný vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR 

Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších 
věkových skupin – teoretická a praktická část 
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. Odborným garantem kurzu je 
Mgr. Jaromír Doležal, vrchní všeobecný ošetřovatel. Teoretická i praktická část je 
realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň na ODV a geriatrickém oddělení. 
Délka studia  je dána rozvrhem, Celkový rozsah  - 64 hodin, teoretická část –  40 hodin, 
praktická část –    24 hodin 
 Teoretická část se bude probíhat  jaro 2024 Praktická část  bude probíhat podle 
individuálního plánu po dohodě s garantem praktické části. 
Počet účastníků: 20  
Cena kurzu: Kurzovné pro zaměstnance FN zdarma. Pro ostatní účastníky je kurzovné 
včetně DPH  je 5000,- Kč. Poplatky  za stravování a ubytování nejsou v ceně zahrnuty.  

Určení: Kurz je určen pro všeobecné sestry. Tento 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 a 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

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 % 

• 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 

Absolvent certifikovaného kurzu bude 

Cílem certifikovaného kurzu je vybavit všeobecnou sestru dostatečnými vědomostmi a  
dovednostmi  k samostatnému provádění činností souvisejících s ošetřovatelskou péčí, 
jak na standardních odděleních, tak v rámci gerontologie obecně, v souladu s věkem a 
aktuálními potřebami ve zdraví a nemoci.  
Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: 
Po úspěšném absolvování kurzu bude účastníkovi vydán certifikát, v němž budou 

uvedeny činnosti, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost: 
• posouzení a plánování ošetřovatelské péče u nemocných vyššího věku,  
• poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u 

nemocných vyššího věku a v permanentním vegetativním stavu zejména 
o péče o chronické rány a defekty,   
o řešení problémů inkontinence,  
o zavádění sond a péče o ně   

• edukace ve specifických ošetřovatelských postupech, psychosociální podpoře a 
pomoci nemocným a jejich blízkým včetně poradenské činnosti, sociální 
aktivizaci a vyplňování volného času, základní poradenství v oblasti domácí péče 
a sociálních služeb. 

 
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  
 


