Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

Pozvánka na Certifikovaný kurz
Vážená paní, Vážený pane,
zveme Vás na CK:

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou

který se koná v době:

12. 11. – 16. 11. 2018 - teoretická část
18. 02. – 22. 02. 2019 - praktická část

Místo konání:

FN Ostrava (v Ostravě-Porubě) – Domov sester 3.posch., uč. 3

Zahájení:

08:00 hod. (prezence od 07:30 hod.)

Odborný vedoucí:

MUDr. Olga Zapletalová
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. – lékaři Neurologické kliniky

Organizační zajištění:

Mgr. Nikoleta Niklová, tel.: 597 372 292, email: nikoleta.niklova@fno.cz

Účastnický poplatek (nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování)

3 650 Kč (včetně DPH)

ORGANIZAČNÍ POKYNYA PROGRAM
1.

Platební podmínky - účastnický poplatek uhraďte do zahájení kurzu převodem na účet číslo
66332761/0710, variabilní symbol 7912001521.
Důležité upozornění: Po upřesnění realizátora kurzu se zástupci pracovišť účastníků kurzu bude uhrazení
účastnického poplatku zajištěno zástupci pracovišť účastníků kurzu prostřednictvím určené organizace, a to
v rámci její činnosti - podpory vzdělávání a dle podmínek stanovených touto organizací.
Případnou neúčast oznamte neprodleně na e-mail nikoleta.niklova@fno.cz nebo telefonicky
597 372 292.

2. Doprava na místo konání kurzu - FN Ostrava v OSTRAVĚ-PORUBĚ - http://www.fno.cz/kontakt/kde-nasnajdete.
3. Ubytování si lze zajistit v Domově sester (areál FNO - typ ubytovna), tel. 597 374 000. K ubytování je třeba
na recepci DS (nepřetržitý provoz) předložit občanský průkaz a zaplatit poplatek za ubytování:
- 2lůžkový pokoj
- 2lůžkový pokoj
- 3lůžkový pokoj

370 Kč / 1 osoba,
500 Kč / 2 osoby, tj. 250 Kč za osobu,
520 Kč / 2 osoby, tj. 260 Kč za osobu,
660 Kč / 3 osoby, tj. 220 Kč za osobu.

Jiný typ ubytování je možno si zajistit poblíž FNO, v hotelu VŠB TU Ostrava Garni***, www.hotelvsb.cz.

4. Stravování (obědy) si lze zajistit v kanceláři stravovacího provozu (3. poschodí Polikliniky – diagnostický komplement:
pondělí od 6:30 do 8:00 hod., dále pak Po, St nebo Pá od 11:30 do 13:30 hod.
Cena obědu: I, II a vegetariánská strava 59,30 Kč, výběr 71,60 Kč, polévka 20,00 Kč.
Doba výdeje obědů: od 11:00 do 14:30 hod.

P R O G R A M (informace o případných změnách programu budou poskytnuty při zahájení nebo v průběhu
kurzu)

1. teoretická část
Den

Hodin.
dotace

Název teoretické části programu

1

Úvod do problematiky, koncepce péče o nemocné s demyelinizačním onemocněním, RS centra, standardy
péče.
Legislativa, Úhradová vyhláška, ZP

2

Roztroušená skleróza, etiopatogenéze, genetické faktory, rizika, životní styl

1

3.den

2.den

oběd
2

Definice onemocnění, formy RS

1

Disabilita, fyzioterapie u pacientů s RS v časných a pokročilých stádiích.

1

Ergoterapie, kompenzační pomůcky, pacientské organizace, Euroklíč.

2

Klinické příznaky RS, diferenciální diagnostika, EMG v diagnostice

2

Diagnostika – klinické i paraklinické metody (MR, likvor)
oběd

2

Symptomatická medikamentózní léčba.

2

Definice a léčba ataky RS, nežádoucí účinky a komplikace léčby.

2

Léčba DMD léky, I. linie, zahájení léčby. Imunomodulační léky, IFN 1a, 1b.

2

Léčba DMD léky, II. Linie, prevence a řešení komplikací a nežádoucích účinků léčby.
oběd

2

5.den

4.den

2

Způsoby aplikace. Autoaplikace, výhody, rizika, monitoring pacienta.
Spolupráce s rodinou pacienta a ostatními odborníky při zajištění péče. Skladování, příprava a aplikace
Gletimeracetace.

1

Sfinkterové a sexuální poruchy u RS.

1

RS, hormony, těhotenství, menopauza

1

Monitoring při infúzní léčbě.

1

Sociální problematika pacienta v pozdních stádiích RS.
oběd

2

Detekce kognitivních poruch, deprese a dalších poruch u RS. Kognitivní trénink.

2

Komunikace s problematickým pacientem (depresivní, negativistický, konfliktní)

2

Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou hybnosti a inkontinencí

2

Hodnocení soběstačnosti, deficity soběstačnosti a jejich řešení
oběd

2

Plány ošetřovatelské péče u pacientů s RS, stanovení priorit péče

1

Edukace, edukační plán

1

Test, hodnocení, ukončení kurzu

