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Příjemce 
Fakultní nemocnice Plzeň je čtvrté největší zdravotnické zařízení na území ČR. FN Plzeň zajišťuje pro 

oblast Plzeňského i Karlovarského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně 

superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, 

transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V 

některých oborech je zdravotní péče zajišťována také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních 

a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Zdravotnické provozy se nachází ve dvou hlavních 

areálech Bory a Lochotín. Zejména v oblasti takzvané centrové, specializované a superspecializované 

lůžkové i ambulantní péče je úloha FN Plzeň v kraji a okolí klíčová a nezastupitelná. 

Cíl projektu 
Projekt zajistí specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, kategorii všeobecných 

sester pracujících ve FN Plzeň. Specializační vzdělávání je určeno pro všeobecné sestry, které již 

absolvovaly kvalifikační vzdělání povinné pro výkon svého povolání, a pro poskytování specializované 

ošetřovatelské péče je nezbytné absolvování specializačního vzdělání, nově dle nařízení vlády č. 

31/2010 (legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 o nelékařských zdravotnických 

povoláních, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem projektu jsou všechny části specializačního 

vzdělávání, tj. teoretická výuka, praktická výuka na pracovišti akreditovaného zařízení a odborná praxe 

na pracovišti akreditovaného zařízení. Projekt je zaměřen na získání specializované způsobilosti 

nelékařských zdravotnických pracovníků - všeobecných sester FN Plzeň poskytující specializované 

ošetřovatelské činnosti v rámci celého Plzeňského kraje, především pro lůžková oddělení FN Plzeň a 

další pracoviště poskytující ošetřovatelskou péči v oborech interna, chirurgie, intenzívní péče, 

perioperační péče, psychiatrická péče, ošetřovatelská péče a intenzivní péče v pediatrii. Prohloubení 



 
kvalifikace všeobecných sester, účastnic projektu a získání specializované oborové způsobilosti je 

nevratné, všeobecné sestry využijí získané vzdělání u všech poskytovatelů zdravotních služeb v rámci 

ČR i EU, specializovaná způsobilost jim zůstává i po odchodu z FN Plzeň do jiného zdravotnického 

zařízení, je nepřenosná a zvyšuje celoplošně kvalitu poskytované zdravotní péče a uplatnitelnost 

zdravotnického pracovníka. Zároveň je vyžadována smluvními partnery – všemi zdravotními 

pojišťovnami, na základě platných smluvních vztahů. 

Popis projektu 
Projekt zajistí specializačního vzdělávání pro celkem 200 všeobecných sester FN Plzeň v oborech 

ošetřovatelská péče v interních a chirurgických oborech, intenzívní péče, perioperační péče, 

psychiatrická péče, ošetřovatelská péče a intenzivní péče v pediatrii. Dojde tak ke zvýšení počtu 

samostatně pracujících sester specialistek, které budou na základě svých teoretických znalostí a 

praktických dovedností oprávněny samostatně poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou 

péči a dojde ke zlepšení dostupnosti a zvýšení úrovně poskytované péče, zejména pak v oborech vysoce 

specializované péče a v rámci center. Zároveň bude zajištěna edukace pacientů Plzeňského kraje dle 

příslušné specializované způsobilosti sester. 

Rozpočet projektu 
 

Celkové způsobilé výdaje 30.223.332,- Kč 
Přímé náklady 25.186.110,- Kč 
Nepřímé náklady 5. 037.222,- Kč 

 

Zdroje financování 30.223.332,- Kč 
Evropský sociální fond 23.441.971,87 Kč 
Státní rozpočet  6.781.360,13 Kč 

 

 

 


