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

Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích 
Forma: Certifikovaný kurz 

Délka vzdělávacího programu, rozsah a obsah kurzu, organizace výuky 
Program je organizován kombinovanou formou. Je připraven ve spolupráci s týmem 
specialistů v oboru pediatrie. Odborným garantem kurzu je  Marie Jirková. Teoretická i 
praktická část je realizována ve Fakultní nemocnici Plzeň na Dětské klinice. 
Teoretická část bude v rozepsaných termínech: : jaro 2024 
Praktická část  bude probíhat podle individuálního plánu po dohodě s garantem 
praktické části  
Předběžný termín závěrečné zkoušky je po ukončení praktické části 
Počet účastníků: 25  
 
Cena kurzu: Kurzovné pro zaměstnance FN zdarma. Pro ostatní účastníky je 
kurzovné včetně DPH  10 200,- Kč. Poplatky  za stravování a ubytování nejsou v ceně 
zahrnuty.  

Určení: Kurz je určen pro všeobecné sestry a diplomované všeobecné sestry. Tento kurz 
je součástí celoživotního vzdělávání a může být zahrnut do specializačního vzdělávání 
v dané odbornosti. 

Vstupní podmínky:  
• Ukončené zdravotnické vzdělání dle zákona 96/2004 -  obor  všeobecná sestra  
• Zdravotní průkaz pro praxi v kojenecké kuchyňce 

Průběžné podmínky: 
V průběhu vzdělávacího programu musí účastník certifikovaného programu pracovat 

na dětském pracovišti nebo na pracovišti s podílem dětských klientů.  
Absolvovat stanovený počet hodin teoretického  vyučování  v rozsahu minimálně 

85%. 
Absolvovat stanovený počet hodin praktického vyučování  v rozsahu minimálně 

100%. 

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

Absolvovat odbornou praxi pod vedením školitele a podle předem daného plánu. 
Absolvent certifikovaného kurzu bude 

• schopen provádět, koordinovat a zajišťovat základní ošetřovatelskou péči 
poskytovanou novorozencům, dětem a adolescentům v oblasti preventivní, 
diagnostické a léčebné péče, znát její zásady  

• umět správně komunikovat s klienty a jejich rodinou, aktivně zvládne techniku 
rozhovoru s rodiči v náročné životní situaci 

• realizovat jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu 
• znát nejčastěji se vyskytující onemocnění vyskytující se na dětských 

pracovištích, jejich diagnostiku, léčbu 
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: 

• posouzení aktuálního stavu klienta, jeho potřeb, psychomotorického vývoje  
• vytváření individuálního ošetřovatelského plánu a jeho komplexní realizace 

včetně zhodnocení a zápis do dokumentace 
• příprava a realizace výchovného zaměstnání 
• edukace v ošetřovatelských postupech, psychosociální podpora  rodinné 

jednotky 
• základní péče o novorozence včetně poradenské činnosti 
• základní ošetřovatelské intervence v působnosti praktického lékaře pro děti a 

dorost 
• příprava stravy pro dítě a její podávání zahrnující  alternativní postupy krmení 

dle indikace lékaře 
• aplikace intravenózní injekce a infuze novorozencům a dětem do 3 let na 

základě indikace lékaře 
• péče o periferní žilní vstupy 

 
Přihláška: Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení 
dalšího vzdělávání, Marie Malá (tel.č.377 402 386), Edvarda Beneše 13, 301 00 Plzeň  
 


