
Certifikované kurzy FNO  
   
FYZIOTERAPIE INKONTINENTNÍCH PACIENTŮ - Ostravský koncept    
program: anatomie vylučovacího systému, fyziologie a patofyziologie mikce a mechanismů 

kontinence, základní rozlišení mezi jednotlivými typy močové inkontinence, teoretické 
předpoklady smysluplné fyzioterapie, vyšetřování a zhodnocení funkčního stavu svalů 
pánevního dna, kineziologický rozbor a volba cílené fyzioterapie s cílem zlepšení 
kontinence pacienta, možnosti a forma využití vaginální elektrostimulace a biofeedbacku 
na přístroji Myomed 932 a perineometru Peritron 

určeno pro: fyzioterapeuty pracující bez odborného dohledu (2 roky praxe) 
termín:  víkendová akce (So, Ne) dle upřesnění realizátora (podmínka min. 5 účastníků) 
místo:  Klinika léčebné rehabilitace FNO 
org. zajištění:  Mgr. Nikoleta Niklová - oddělení vzdělávání, tel: 597 372 292 
  
INTERMITENTNÍ KATETRIZACE                                                                                                        
program: indikace k intermitentní katetrizaci, historie a techniky katetrizace, vč. možných komplikací, 

anatomie dolních močových cest, fyziologie mikce, inervace močových cest, definice 
neurogenního měchýře, rozdělení, způsoby diagnostiky, léčby, příčiny vzniku neurogenního 
měchýře, indikace ke katetrizaci, urodynamická vyšetřovna a seznámení se 
s urodynamickým přístrojem Medtronic, katetrizace muže, komplikace při katetrizaci, 
praktický nácvik zavedení katétru přes močovou trubici do měchýře na výukovém modelu, 
edukace pacienta o preskripci pomůcek, typy katétrů a o množství katétrů, na které má 
nárok při plném hrazení pojišťovnou 

určeno pro: registrované všeobecné sestry s 2letou praxí, které pracují na urologických pracovištích, na 
spinálních jednotkách, neurologických odděleních, v rehabilitačních ústavech, agenturách 
domácí péče či domovech důchodců, kde se setkávají s pacienty s neurogenní dysfunkcí 
močového měchýře, kteří se teprve učí vyprazdňovat močový měchýř autokatetrizací nebo 
jsou již na tento způsob léčby navedeni a katetrizují se sami nebo jsou cévkováni rodinnými 
příslušníky v domácím prostředí a sesterským personálem ve zdravotnickém zařízení 

termín:  víkendová akce (So,Ne) dle upřesnění realizátora (podmínka min. 6 účastníků) 
místo:  Oddělení urologické FNO 
org. zajištění: Mgr. Nikoleta Niklová – oddělení vzdělávání, tel: 597 372 292 
   
CK  ÚVOD DO BOBATH KONCEPTU PRO PEDIATRICKOU PRAXI KLINICKÉHO LOGOPEDA 
program: seznámení účastníků s Neurovývojovou terapií - Bobath konceptem, s jednotlivými 

terapeutickými profesemi, které spolu vzájemně kooperují 
určeno pro: klinické logopedy 
termín:  dle upřesnění realizátora kurzu - Klinika léčebné rehabilitace 
místo:  Klinika léčebné rehabilitace 
org. zajištění: Mgr. Guřan Zdeněk - Klinika léčebné rehabilitace, tel.: 597 372 936 
   
SPECIFICKÁ PÉČE O PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU 
program: příprava všeobecné sestry na výkon úzce vymezených činností při poskytování 

ošetřovatelské péče pacientům s RS tak, aby byla schopná orientovat se v dané 
problematice, současně byla vybavena i kompetencemi potřebnými k poskytování 
ošetřovatelské péče této skupině pacientů 

určeno pro: všeobecné sestry pracující v Centrech pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních 
onemocnění (centra RS) nebo na jiných pracovištích, která se zabývají problematikou 
diagnostiky a léčby RS 

termín:  dle upřesnění realizátora kurzu 
místo:  Neurologická klinika  
org. zajištění: Mgr. Prusenovská Martina - Neurologická klinika, tel.: 597 375 622   
  


