
   
    
 
    
 

     

  
                                           Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 
                                           Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
 
organizuje Specializační vzdělávací program pro získání specializované způsobilosti v oboru  
Všeobecná sestra - Intenzivní péče akreditovaný MZČR. 
 
                                                   Sestra v intenzivní péči 
 
Cílová skupina: všeobecná sestra  
Rozsah studia: 624 hod teoretické a praktické  výuky, optimální doba 18-24 měsíců 
Počet kreditů: 212 
Cena teoretické části: 28 270,- Kč (v 6 splátkách za jednotlivé moduly) 
Termín zahájení kurzu: dvakrát ročně, vždy v lednu a květnu 
 
Vstupní podmínky: 

- získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotní sestry dle Zákona č. 96/2004 Sb., 
zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších právních předpisů 

- zaslání žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na NCONZO Brno – přihláška je dostupná na 
www.mzcr.cz  NUTNO UVÉST POŽADAVEK = ZAŘAZENÍ DO STUDIA V OSTRAVĚ 
VŠECHNY PŘIHLÁŠKY EVIDUJE NCONZO! 

- není požadován výkon povolání před vstupem do specializačního vzdělávání, po zařazení 
do studia je nutno splnit 12 měsíců výkonu povolání v oboru specializace v příslušném 
oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimálně ½ 
stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny 
stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce. 

 
Rámcový harmonogram specializačního vzdělávání: 
 

1. soustředění – základní modul  Role specialistky v poskytování zdravotních služeb 
2. soustředění – odborný modul  Základy intenzivní medicíny (2 týdny teorie, 1 týden praxe) 
3. soustředění - odborný modul Intenzivní péče v klinických oborech (2 týdny teorie, 2 týdny    

praxe) 
4. soustředění – odborný modul Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v     

                                                  intenzivní medicíně (1 týden teorie, 1 týden praxe) 
5. soustředění – odborný modul Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně (1 týden teorie, 

1 týden praxe) 
6. soustředění – odborný modul Anesteziologie, algeziologie 
7. soustředění – odborný modul Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení 

(2 týdny) 
 
 



Organizace specializačního vzdělávání: 
 
Specializační vzdělávání probíhá v kombinované formě modulárního systému vzdělávání v šesti 
soustředěních (dle rámcového harmonogramu studia). Jeho součástí je teoretická i praktická výuka. 
Teoretická část probíhá na půdě Katedry intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU a 
praktická část na klinických pracovištích akreditovaných zdravotnických zařízení. Pro posluchače 
z Ostravy a okolí je možná realizace odborné praxe na pracovištích Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v   Ostravě (FN Ostrava) a Anesteziologicko 
- resuscitačním oddělení Městské nemocnice Ostrava (MN Ostrava), na Územním středisku 
záchranné služby Moravskoslezského kraje na základě získané akreditace pro realizaci odborné 
praxe specializačního vzdělávání.       
 
Ubytování: 
Ubytování je možno zajistit dle možnosti a zájmu účastníků: 
- Domov sester , 17.listopadu, Ostrava – Poruba, tel.596984000 
- KaM VŠB – TUO, Studentská 1770/1, Ostrava- Poruba, tel. 596991211 
- KaM VŠB-TUO, Moravská 2/964, Ostrava – Vítkovice, tel. 596788357 
- KaM VŠB – TUO, Kranichova 22, Slezská Ostrava – Hladnov, tel. 596243792 
 
Platba: 
Platba bude provedena po oznámení o zařazení do specializačního vzdělávání – doklad o platbě 
jednotlivých modulů bude předložen při zahájení výuky. 
 
Atestační zkouška: 
V souladu se zákonem č. 96/2004 a nařízením vlády č.31/2010, kterým se stanoví obory 
specializačního vzdělání a označení zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 
byla FNO KARIM udělena akreditace k realizaci atestačních zkoušek v oboru Intenzivní péče.  
Na základě splnění podmínek může být specializační vzdělávání ukončeno. Specializační 
vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle §60 zákona č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 394/2004 Sb. před oborovou komisí podle zkušebního řádu stanoveného 
prováděcím právním předpisem. Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr 
zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení. 
 
Během vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti musí posluchač(ka): 
- splnit stanovený počet vyučovacích hodin všech předepsaných modulů specializačního 

programu, které jsou označeny jako povinné (lze započíst pouze 15% omluvené absence), 
- prokázat písemnou nebo ústní formou schopnost souhrnně formulovat poznatky získané 

v jednotlivých etapách modulového systému specializačního studia a schopnost vytvářet 
logické vztahy, 

- absolvovat pod vedením školitele odbornou praxi nejméně po dobu 2 týdnů v rámci 
akreditovaného pracoviště, 

- splnit výkony stanovené vzdělávacím programem v rámci vlastního nebo jiného pracoviště 
intenzivní péče v souladu s požadavky určenými vedoucím studia, 

- získat počet kreditů určených vzdělávacím programem, vymezených v jednotlivých modulech, 
splnit požadovaný počet výkonů stanovených vzdělávacím programem pro získání specializované 
způsobilosti, které budou zaznamenány a potvrzeny školitelem do deníku odborné praxe pro 
příslušný modul. 
 
Kontakt: 
Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 



Lékařská fakulta 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh 
e-mail: hana.nezmarova@osu.cz 
telefon: 597 091 501, 775 761 567 
PhDr. Renáta Zoubková, PhD. 
KARIM FN Ostrava 
e-mail:renata.zoubkova@fno.cz 
telefon:597372705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


