
 

 

 

Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň 
II. Interní klinika 
 
pořádají certifikovaný vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem 
zdravotnictví ČR 

Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 
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 Bc. 

Ivana Witová (II.intení klinika).Teoretická i praktická část je realizována ve Fakultní 

nemocnici Plzeň.  

Délka studia je celkem 10 dní. Teoretická výuka probíhá v bloku 5 dní po 8 hodinách. 

Termín teorie: 1.4. – 5.4.2019  Praktická část bude probíhat podle individuálního 

plánu po dohodě s garantem praktické části v celkové délce 5 dní. 

Předběžný termín závěrečného testu je  po ukončení praktické části 

Maximální počet účastníků: 20  

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 péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám 

především z lůžkových stanic zdravotnických zařízení, ambulancí praktických lékařů, 

sestrám pracujících v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, z odděleních následné 

ošetřovatelské péče, sestrám z ústavů sociální péče (DD, ÚSP), sestrám z oddělení 

domácí péče, které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. 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.  

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. 

 Vypracovat vlastní kasuistiku  na podkladě ošetřovatelská dokumentace – 

anamnestický záznamový arch, průběžné záznamové karty pro hodnocení rány, 

propouštěcí sesterská (překladová) zpráva. 

 

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: 

 Vyhodnocuje stav chronické rány, fáze hojení, reakce pacienta při ošetřování 

rány a celkový stav v rámci kompetencí vymezených legislativou,  

 vede specifickou zdravotnickou dokumentaci určenou pro specifickou 

ošetřovatelskou péči v léčbě chronických ran 

 zajišťuje, připravuje a doplňuje základní a speciální pomůcky pro péči o osoby s 

chronickými ranami, 

 provádí převazy a ošetřování chronických ran za využití moderních prostředků 

hojení chronických ran, doporučuje vhodné krycí materiály, 

 podílí se na vyhodnocení ukazatelů kvality ošetřovatelské péče v oblasti péče  

      o chronické rány            

 zajišťuje následnou ošetřovatelskou péči pro osoby s chronickými ranami v 

první linii zdravotnické péče, 

 edukuje pacienta a jím určené osoby v  primární i sekundární prevenci vzniku 

chronických ran, v oblasti prevence komplikací, v ošetřovatelských postupech, 

ve výběru prostředků. 

Přihláška: Řádně vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu: Oddělení 

dalšího vzdělávání, MUDr. Renata Jirková, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň  

 


