
Certifikované kurzy (CK) a vzdělávací akce (VA) vhodné pro sestry 

pracující v péči o novorozence  

 

• 21. 5. – 24. 5. 2018 CK Úlevové techniky v péči o novorozence (číslo kurzu 

208/830) 

Kurz je určen pro sestry a porodní asistentky pracující na novorozeneckých odděleních. 

Náplň kurzu: vyšetřování a hodnocení novorozence; fyzioterapie a kinestetika v péči o 

novorozence; úlevové techniky (polohování, masáže, klokánkování, léčebný dotyk, apod.), 

praktické nácviky; základní principy a postupy edukace rodičů; příprava edukačních 

materiálů. 

Součástí kurzu je odborná praxe na vlastním pracovišti v rozsahu 32 hodin a v akreditovaném 

zařízení v rozsahu 8 hodin. Akreditované zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v 

rámci teoretické části. Termín odborné praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného 

zařízení. 

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. 

Předpokládaná cena za teorii: 3466,- Kč 

Předpokládaná cena za praxi: 2000,- Kč 

 

• 4. 6. – 7. 6. 2018 CK Ošetřování ran a stomií u novorozenců (číslo kurzu 211/830) 

Kurz je určen pro všeobecné sestry a dětské sestry pracující na novorozeneckých odděleních. 

Náplň kurzu: anatomické a fyziologické odlišnosti kůže novorozenců; etiopatogeneze vzniku 

ran, erozí a lézí, fáze hojení, komplikace hojení, moderní obvazy v ošetřování ran; rozdělení 

stomií dle jednotlivých orgánů, indikace ke stomiím u novorozenců, technika provedení 

stomií, ošetřování stomií; význam výživy v hojení ran a stomií; edukace rodinného příslušníka 

v ošetřování ran a stomií. 

Součástí kurzu je odborná praxe v akreditovaném zařízení v rozsahu 40 hodin. Akreditovaná 

zařízení si účastník volí ze seznamu, který dostane v rámci teoretické části. Termín odborné 

praxe si domlouvá se školitelem akreditovaného zařízení. 

Certifikovaný kurz je ukončen zkouškou. 

Předpokládaná cena za teorii: 3466,- Kč 

Předpokládaná cena za praxi: 2000,- Kč 

 



• 27. 3. – 28. 3. 2018 VA Doporučené postupy v péči o novorozence (číslo kurzu 

251/830) 

Kurz je určen pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky a praktické sestry 

Náplň kurzu: proces adaptace klinických doporučených postupů; adaptované KDP: ošetřování 

kůže novorozenců, zavádění a ověřování gastrické sondy, odsávání novorozenců a kojenců, 

zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů, ošetřování centrálních žilních vstupů, 

management komplikací venózních vstupů, a další. 

Předpokládaná cena za kurz: 1899,- Kč 
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