
 

 

 

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

Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a 
zapojení rodiny do péče  

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 neurologie. Odborným garantem kurzu je 
MUDr. J. Polívka, přednosta Neurologické kliniky  FN . Garantem praktické části je Alena 
Lukešová. Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň na ODV 
a Neurologické klinice. 
Délka studia je celkem 9 dní. Teoretická výuka bude probíhat v bloku  3 dny po 8 
hodinách – jaro 2021. Praktická část bude probíhat podle individuálního plánu po 
dohodě s garantem praktické části 2 x3 dny po 8 hodinách . 
Předběžný termín závěrečného testu je po ukončení praktické části 
Počet účastníků: 25  
Cena kurzu: Kurzovné pro zaměstnance FN zdarma. Pro ostatní účastníky je kurzovné 
včetně DPH  5 000,- Kč. Poplatky  za stravování a ubytování nejsou v ceně zahrnuty.  

Určení: Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry a další zdravotnické pracovníky 
nelékařských profesí, kteří  se podílejí se na péči o nemocné s cerebrovaskulárními 
onemocněními zejména pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a psychology. 

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání a může být zahrnut do specializačního 
vzdělávání v dané odbornosti. 
 

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 

• umět správně komunikovat s nemocnými i jejich rodinami,  
• znát základní etická pravidla při ošetřování pacientů s cerebrovaskulárním 

onemocněním, 
• umět poradit při sociálních a právních problémech i možnostech domácí péče, 
• znát podstatu, příčiny, projevy a důsledky cerebrovaskulárních onemocnění, 
• znát jejich diagnostiku, možnosti léčby, orientovat se v případných 

komplikacích, 
• znát zásady ošetřovatelské péče o nemocné s iktem, 
• schopen zhodnotit stav nemocného s výhledem na jeho další prognózu, léčebné 

a rehabilitační postupy,   
• schopen posoudit, jak  přijme nemocný diagnózu a očekávaný léčebný a 

ošetřovatelský proces a připravit opatření, 
• znát a uplatňovat  důležitost profesionálního přístupu v péči o nemocné s iktem 

a k jejich rodinným příslušníkům. 
 
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: 

• Vytváření individuálních plánů a komplexní ošetřování nemocných 
s mozkovou cévní příhodou včetně rehabilitačního ošetřování. 

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

• Základní poradenství v oblasti domácí péče a sociálních služeb.  
• Sledování kvality ošetřovatelské péče v cévní neurologii a provádění auditů 

podle standardů. 
 
Přihláška: Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení 
dalšího vzdělávání, MUDr. Renata Jirková, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň  
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