Kurz pro všeobecné sestry
v gastroenterologii a hepatologii
Rozhodnutí o prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu – MZČR,
ze dne 20. 04. 2015, pod č. j. 8592/2015-3/ONP.
Příprava nelékařských pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a funkce,
pro které účastníci kurzu získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností,
které jsou pro speciální práci sester na ambulantních i nemocničních odděleních gastroenterologie a hepatologie. Zvláštní zřetel je věnován endoskopii, diagnostické i terapeutické,
bioptickým metodám, zobrazovací, metodám a funkčnímu vyšetření trávicího traktu.
KDY
Zahájení kurzu:
3. 11. 2016, předpokládaný konec CK 22. 6. 2017
KDE
IV. interní klinika VFN v Praze, posluchárna 1. patro.
Odborný garant: prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
Rozvrh praktické výuky bude upřesněn při zahájení kurzu.
ZPŮSOB UKONČENÍ
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před komisí.
VSTUPNÍ POŽADAVKY PRO ÚČASTNÍKY KURZU
− ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§ 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)
− všeobecné sestry způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
− žádost o zařazení do kurzu zaslat na Odbor vzdělávání VFN v Praze.
Přihláška:

CENA
8 000,- Kč
CÍL KURZU
Absolvent získá certifikát s platností pro ČR. V certifikátu budou uvedeny činnosti, k nimž
absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost:
 Připravuje pacienty před výkony, včetně jejich informování s průběhem
a možnými komplikacemi a jejich řešením.
 Zajišťuje bezpečný průběh vyšetření a terapeutického výkonu, předepsané
dokumentování výkonů.
 Kontroluje funkčnosti přístrojů před a po vyšetření, jejich ošetření a dezinfekce
dle platných hygienických norem.
 Edukuje pacienta před a po výkonech v gastroenterologii.
POČET KREDITŮ
71 kreditů
KONTAKT
Soňa Málková
Odbor vzdělávání VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
e-mail: sona.malkova@vfn.cz

http://www.vfn.cz/priloha/4d5fd839dd2be/prihlaska-ov.pdf

VÝUKA
Teoretická část, celkem 38 hod., přednášky každý čtvrtek
od 14:15 hod. – do 16:15 hod.
Praktická část = 80 hod., deset pracovních dní od 8:00 – do 14:00 hod.
(Listopad 2016 – květen 2017)

Stránky kurzu na webu VFN:
http://www.vfn.cz/odbornici/odbor-vzdelavani/
akreditovane-vzdelavaci-akce-pro-zamestnance/
kurz-pro-vseobecne-sestry-v-gastroenterologii-a-hepatologii.html
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