
 
 

 
 
 

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

Specifická ošetřovatelská péče v onkologii 
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. Garantem teoretické části  a praktické části je 
Mgr. Simona Šípová, MBA. Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní 
nemocnici Plzeň.  
Délka studia je celkem 6 dní (teorie 3 dny, praxe 3 dny). Termín zahájení teorie:  
11.12.2023  Praktická část bude probíhat podle individuálního plánu po dohodě 
s garantem praktické části v celkové délce 3 dny po 8 hodinách. 
 
Předběžný termín závěrečného testu je  po ukončení praktické části 
Maximální počet účastníků: 25 
Cena kurzu: 5000,- Kč. Pro zaměstnance FN zdarma. Poplatky  za stravování a 
ubytování nejsou v ceně zahrnuty. 

Určení: Certifikovaný kurz je určen pro všeobecné sestry, které se podílejí na péči o 
nemocné v  onkologii.  

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání.  

 

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 %. 

• Do vzdělávání v CK může akreditované pracoviště započítat část dříve 
absolvovaného studia, pokud odpovídá vzdělávacímu programu. 

• 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. 

 
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: 

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře 
1. vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u 
pacienta s onkologickým onemocněním, včetně přípravy na jeho návrat do vlastního 
sociálního prostředí, 
2. vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u 
pacienta s onkologickým onemocněním zaměřené na posílení a udržení soběstačnosti a 
mentální schopnosti pacienta se zohledněním jeho věku prostřednictvím cílených aktivit, 
 
3. poskytovat paliativní péči, vyhledávat aktuální potřeby pacienta a koordinovat 
týmovou spolupráci v péči o pacienta v terminálním stadiu, 
4. vykonávat preventivní a protiepidemiologická opatření u pacienta s onkologickým  
onemocněním  
5. edukovat pacienta a jím určené osoby v oblastech prevence onkologických 
onemocnění onemocnění, přitom spolupracovat zejména s fyzioterapeutem, nutričním 
terapeutem a zdravotně-sociálním pracovníkem, 
6. provádět poradenskou a dispenzární činnost zaměřenou na problematiku 
onkologických onemocnění, doporučovat vhodné zdravotnické prostředky, 
7. hodnotit a ošetřovat maligní rány a kůži po radioterapii, doporučovat vhodné krycí 
materiály; 
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, 
diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s 
onkologickým onemocněním  
 
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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