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 Příčiny selhání ledvin, fyziologie peritonea jako dialyzační membrány.
 Přístup pro PD, typy PD katétrů, způsoby zavedení.
 Pooperační péče, komplikace PD.
 Manuální a přístrojová PD.
 Činnost sestry při PD v domácím prostředí pacienta, psychosociální aspekty PD.
 Hygienicko-epidemiologický režim v souvislosti s PD.
 Praktické provedení PD, péče o katétry, postup při komplikacích PD.

Stránky kurzu 
na webu VFN

http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/akreditovane-
vzdelavaci-akce-pro-zamestnance/pece-o-pacienta-leceneho-

asistovanou-peritonealni-dialyzou.html

CERTIFIKOVANÝ KURZ

Kurz je určen pro absolventy SZŠ, VZŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra, způsobilé k výkonu 
povolání bez odborného dohledu. Kurz je určen především pro sestry domácí péče, sestry 
pracující v oblasti následné péče, sociální péče apod.. Sestry, které pracují na nefrologickém 
oddělení, mohou činnost vykazovat pouze ambulantně.

TERMÍN

14. 10. - 18. 10. 2019

MÍSTO KONÁNÍ

Interní oddělení Strahov VFN a 1. LF UK v Praze, Šermířská 1921/4, 169 00 Praha 6

CÍL KURZU
Příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro úzce vymezené činnosti ke kterým 
absolventi kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost včetně vymezení činností pro speciální 
práci sester domácí péče, následné péče a sociální péče. Zvláštní zřetel je věnován speci�ckým 
činnostem sestry, která pečuje o pacienta léčeného asistovanou PD mimo nefrologické od- 
dělení.

CELKOVÁ DÉLKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Teoretická část – 20 hodin
Praktická část – 40 hodin
Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části = 60 hodin.

TÉMATA KURZU

UKONČENÍ KURZU
Praktická část kurzu je zakončena pohovorem, celý kurz je zakončen písemným testem.

Absolvent získává certifikát s platností pro ČR.

V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal 
zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu (§ 61, zákona č. 96/2004 
Sb.), vče-tně vymezení činností.

ODBORNÍ GARANTI

MUDr. Barbora Szonowská, Interní oddělení Strahov
  Ludmila Nermutová, Interní oddělení Strahov

POČET ÚČASTNÍKŮ
 Maximální počet účastníků je 10.

CENA
 6 000 Kč

PLATBA

 Informace o platbě Vám budou zaslány společně s pozvánkou.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku lze stáhnout z tohoto odkazu:

Mgr. Eva Widzová
Odbor vzdělávání VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
Tel.:224 964 181
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