
 

Paliativní péče pro sestry  

a porodní asistentky v neonatologii 

O kurzu 

Certifikovaný kurz Paliativní péče pro sestry a porodní asistentky v neonatologii je určen sestrám a porodním 

asistentkám, které se zajímají o problematiku paliativní péče na neonatologii, sebepéči a psychohygienu pečujících. 

Kurz je určen všeobecným sestrám, dětským sestrám a porodním asistentkám, které získaly odbornou způsobilost 

k výkonu povolání v určených oborech a mají min. 2 roky praxi u lůžka. 

Cíl kurzu 

Naším cílem je zaměřit se na pomoc ošetřujícímu personálu, jež poskytuje paliativní péči na neonatologických JIP. 

Nabízíme výuku profesionální psychosociální péče a dalších interpersonálních a komunikačních dovedností. 

Chtěly bychom učit sestry a porodní asistentky porozumět potřebám novorozenců s život limitující stavem a jejich 

rodin, což může vést ke zkvalitnění a zefektivnění důstojné péče a ke zvyšování kvality jejich životů.   

Termíny 

Výuka probíhá ve 2 blocích, jeden blok trvá 3 dny. Aktuální termíny: viz oddělení vzdělávání. 

Místo konání 

Pavilon péče o matku a dítě, Výuková učebna neonatologie, 3. patro 

Obsah kurzu 

Kurz probíhá jako intenzivní vzdělávací program, obsahující hodiny teorie, cvičení a odborné praxe. Výuka nabízí 

nové teoretické poznatky, práci s modelovými situacemi s diskuzí, praktický nácvik konkrétních komunikačních 

dovedností a práci s kazuistikami z praxe. Mezi probíraná témata patří: Paliativní péče na neonatologii; Potřeby 

novorozenců v terminálním stádiu a jejich rodin; Podpora rodiny dítěte; Praktické aspekty poskytování paliativní 

péče na neonatologii; Smutek, spiritualita; Komunikace; Budování vztahu založeného na důvěře; Interdisciplinární 

spolupráce; Psychosociální problémy sester poskytujících paliativní péči; Stres a syndrom vyhoření; Krizová 

intervence; Psychohygiena zdravotníků. Copingové strategie.  

Způsob ukončení 

Po úspěšném absolvování kurzu získá absolvent certifikát. Pro úspěšné absolvování kurzu je potřeba:  

• absolvovat 100 % docházky, 

• účastnit se rozpravy nad daným tématem formou kolokvia.  

Organizační zajištění: Mgr. Helena Noremberczyková, Oddělení vzdělávání,  

email: helena.noremberczykova@fno.cz , tel: 597 374 043 

Pedagogové podílející se na výuce v certifikovaném kurzu: Kachlová Miroslava, Mgr., DiS., Kučová Jana, Mgr., Ph.D., Kuzníková 

Iva, Mgr., Ph.D., Petrášová Veronika, Mgr., Vzorková Martina, Dis. 
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