CERTIFIKOVANÝ KURZ

Péče o stomika
ými
doambulantní péči i
zařízeních.
celého
zvládnutí základní péče při ošetření stomie, stavů rámci
vysoce specializované ošetřovatelské péče při ošetřování stomií, to včetně praktického ná-

všeobecná sestra/porodní asistentka získává odborné teoretické

II. pololetí

12. , 13. a 14. března 2018

01. , 02. a 03. října 2018

teoretická část:
(výukové prostory Odboru
vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2)

19., 20. a 21. března 2018

08., 09. a 10. října 2018

praktická část:
(I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK
v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2)

30. října 2018

závěrečná zkouška
(výukové prostory Odboru
vzdělávání, Na Bojišti 1, Praha 2)

09. dubna 2018

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu
a způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, s nejméně dvouletou
praxí v domácí péči, ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízeních.
CELKOVÁ DÉLKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Teoretická část – 30 hodin Garant: PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Praktická část – 28 hodin Garant: Mgr. Veronika Zachová
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 58 hodin.

TERMÍN
I. pololetí

URČENÍ KURZU

MÍSTO KONÁNÍ
Teoretická část:
Posluchárna ve 2. patře Odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, Praha 2.
Praktická část ve VFN v Praze:
I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2
jednotlivá pracoviště: standardní chirurgické oddělení, koloproktologická ambulance,
stomická ambulance, učebna.
CÍL KURZU
Teoretická a praktická příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester
a porodních asistentek), která je nutná k péči o pacienty se stomií, a to především ve smyslu získání a prohloubení znalostí vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného
dohledu poskytované pacientům v ambulantní/komunitní péči i v průběhu hospitalizace na
všech typech oddělení.

UKONČENÍ KURZU
Kurz je ukončen zkouškou, kdy posluchač prezentuje kazuistiku pacienta/klienta se stomií
(formou PowerPoint) v rozsahu 15 minut. Při praktické zkoušce provede a zdůvodní
ošetření pacienta/klienta se stomií.
POČET KREDITŮ
35 kreditními body.
POČET ÚČASTNÍKŮ
Maximální počet účastníků je 15.
CENA
10 000 Kč
PLATBA
Informace o platbě Vám budou zaslány společně s pozvánkou.
PŘIHLÁŠKA
Přihlášku lze stáhnout z tohoto odkazu: http://www.vzdelavani-vfn.cz/prihlaska-ov.pdf
KONTAKT
Bc. Jitka Endlicherová
Odbor vzdělávání VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
Tel.: 224 964 211
e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz



Stránky kurzu
na webu VFN
http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/
akreditovane-vzdelavaci-akce-pro-zamestnance/
pece-o-stomika.html

http://www.facebook.com/OdborvzdelavaniVFN
http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/

