
Pořádající pracoviště Název Obsah Pro koho je určeno Termín Školitel

Odborný kurz v hemodialýze

komplexní péče o pacienta s 

chronickým ledvinovým selháním, hemodialýza, hemofiltrace, edukace, 

seznámení s přístrojovou technikou

všeobecné sestry dle dohody  Kupcová Monika

Odborná stáž - Zajištění péče o nemocné před a 

po transplantaci

ledvin a provádění eliminačních metod

péče o pacienty s akutním a chronickým ledvinovým selháním; novinky, 

trendy, komplexní edukace pacientů před a po transplantaci ledvin; 

provádění eliminačních metod, seznámení s přístrojovou technikou
všeobecné sestry dle dohody

Daniela Mošová,                                                                                            

Mgr. Petra Rosmaníková

Odborná stáž - Zajištění peritoneální analýzy

péče o pacienty s chronickým ledvinovým selháním; novinky, trendy, 

komplexní edukace pacientů s peritoneální dialýzou, nácvik aplikace 

peritoneální dialýzy

všeobecné sestry dle dohody Kaštovská Věra

Odborná stáž v diabetologickém centru

péče o pacienty s diabetes mellitus, novinky, trendy, komplexní edukace 

pacientů s diabetes mellitus, nácvik aplikace inzulínu, inzulínové pumpy, 

senzory

všeobecné sestry dle dohody Kotkolíková Anna, Hrdličková Monika

Odborná stáž na endoskopickém pracovišti

vyšetřovací metody na endoskopickém pracovišti, trendy, novinky, 

komplexní příprava a péče o pacienta k plánovaným a akutním vyšetřením 

GIT

všeobecné sestry dle dohody DiS. Libuše Janečková, Bc. Taťána Benová

Odborná stáž v podiatrické ambulanci
péče o pacinety se syndrom diabetické nohy, prevence, skreening, 

ošetření a edukace
všeobecné sestry dle dohody ing.Bc. Michaela Dobešová, Ph.D.

Odborná stáž - Intenzivní a resuscitační péče seznámení s přístrojovou technikou, novými pracovními postupy všeobecné sestry dle dohody PhDr. Renáta Zoubková

Odborná stáž - Anesteziologie přístrojová technika v anesteziologii, pracovní postupy všeobecné sestry dle dohody PhDr. Renáta Zoubková

Odborná stáž - Management léčby pooperační 

bolesti

farmakologické  a nefarmakologické postupy léčby bolesti, hodnocení 

bolesti, regionální techniky léčby bolesti, systém APS, analgesie v 

bezprostřední pooperační péči, pacientem - kontrolovaná analgesie všeobecné sestry dle dohody PhDr. Renáta Zoubková

Nutriční péče o pacienty v perioperační péči
Nutriční příprava pacientů před operací, nutriční péče v chirurgii, 

perioperační nutriční podpora

všeobecné sestry,                         

nutriční asistenti
1x ročně PhDr. Renáta Zoubková

Specializační vzdělávání sester v Intenzivní 

péči

Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro 

poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 

10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto 

selhání hrozí

všeobecná sestra 2xročně PhDr. Renáta Zoubková, ve spolupráci s LFOU

Certifikovaný kurz Zajištění vstupu do krevního 

oběhu

Cílem kurzu je připravit studenty oboru všeobecná sestra/ porodní 

asistentka pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty s indikací 

zajištění vstupu do krevního oběhu  se zaměřením na problematiku 

intenzivní péče. 

Všeobecná sestra dle dohody PhDr. Renáta Zoubková, ve spolupráci s LFOU

Certifikovaný kurz Hojení ran v intenzivní péči

Cílem kurzu je připravit všeobecné sestry, porodní asistentky, 

zdravotnický záchranář pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty 

s akutní i chronickou ránou se zaměřením na problematiku intenzivní 

péče. 

všeobecná sestra, Zdravotnický 

záchranář, Porodní asistentka
dle dohody PhDr. Renáta Zoubková, ve spolupráci s LFOU

Certifikovaný kurz Léčba bolesti

Cílem kursu je připravit všeobecné sestry/porodní asistentky pro 

poskytování ošetřovatelské péče o pacienty s akutní a chronickou 

bolestí.Seznámit s principy a postupy hodnocení bolesti, skórovacími 

mechanizmy, odběrem anamnézy, diagnostiky, včetně  způsobů 

alternativní, farmakologické i intervenční léčby. 

všeobecná sestra, Zdravotnický 

záchranář, Porodní asistentka
dle dohody PhDr. Renáta Zoubková, ve spolupráci s LFOU

Certifikovaný kurz Domácí umělá plicní 

ventilace a oxygenoterapie

Připravit absolventy pro poskytování ošetřovatelské péče o pacienty trvale

závislými na oxygenační terapii či umělé plícní ventilaci, zajištění

základních potřeb, zajištění prostředí a pomůcek pro umělou plícní

ventilaci v domácím péči. Jedná se o ošetřovatelské a klinické dovednosti,

které sestra pečující o pacienta se zajištěným vstupem do dýchacích

cest musí ovládat.

Všeobecná sestra dle dohody PhDr. Renáta Zoubková, ve spolupráci s LFOU

Program vzdělávacích akcí 2022 - nelékaři

Interní a kardiologická 

klinika

Klinika anesteziologie, 

resuscitace

a intenzívní medicíny



Oddělení dětské 

neurologie
Odborná stáž - spánková medicína

PSG a limitované polygrafie u pacientů s poruchou spánku, ukázky a 

hodnocení PSG záznamů, ukázky a hodnocení limitovaných polygrafií všeobecné sestry dle dohody
MUDr. Vilém Novák, Daniela Vašicová,                           

Šárka Koňařová, Ivana Sajdová

Péče o hrudní dreny ve FNO
Indikace a pustupy zavední hrudního drénu. Hodnocení funkčnosti 

hrudního drénu a péče jednotlívé typy hrudních drénu ve FNO 
všeobecné sestry Září Mgr. Hana Horelová, Mgr. Petra Gombalová

Péče o pacienty se stomií v následné péči
Základní péče o pacienty s výživnou , nebo derivační stomií v následné 

péči. Kurz je zaměřen na řešení komplikací v praxi.

všeobecné sestry z pracovišť 

LDN, hospiců, domácí péče
Květen, Ŕíjen Fierlová Raromíra, Bc. Pupíková Blanka

Odborná stáž - ošetřovací metody u 

onkologických pacientů
ošetřovací metody u onkologických pacientů, práce s cytostatiky apod. všeobecné sestry dle dohody Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph. D., MBA

Odborná stáž - radiační onkologie
radioterapie řízená obrazem, teoretické principy, pracovní postupy, 

brachyterapie, stereotaktická radiochirurgie

radiologické laboranty, všeobecné 

sestry
dle dohody Martina Blažková

Odborná stáž - ošetřovatelská péče o 

implantibilní žilní porty

postup při aplikaci léků, odběru a proplachu portu, technika vpichu 

Huberovy jehly a její fixace ke kůži, komplikace při zavedení venózního 

portu, edukace pacienta, dokumentace

všeobecné sestry,                      

porodní asistentky
dle dohody

Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph. D., MBA,                

Jitka Matoušková

Klinika otorinolaryngologie 

chirurgie hlavy a krku
Oborná stáž v audiologii

audiologické vyšetřovací metody včetně objektivní audiometrie, 

diagnostika a diferenciální diagnostika sluchových vad
všeobecné sestry dle dohody

Kišová Ivana                                                    

Hlawiczková Radmila

Odborná stáž - Moderní diagnostické a 

zobrazovací techniky v oftalmologii

Teorie a praktický nácvik využití aktuálních zobrazovacích a 

diagnostických přístrojů používaných v oftalmologii (např. 

oftalmofotografie vč. angiografie oka, OCT/OCTa, angiografie oka, 

standardizovaná ultrasonografie, elektrofyziologické vyšetření, biometrie 

oka a jiné - podle zaměření uchazeče)

biomedicínští technici, všeobecné 

sestry na oftalmologických 

pracovištích, optometristé

dle dohody
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS.,                                                

Ing. Václav Dedek

Odborná stáž - Vyšetřovací a léčebné metody 

aplikované ortoptistkou na strabující a 

amblyoptické (Centrum pro děti s vadami zraku)

Seznámení s ortoptickými a pleoptickými postupy, současná klinické praxe 

a specifika práce v ambulanci a ve specializované mateřské škole.

ortoptisty působící na pracovištích 

se strabující a amblyoptickou 

klientelou

dle dohody Gabriela Grellová, Barbora Teichmannová

Péče o nemocné se selhávajícím oběhem

intenzivní péče o nemocné v kritickém stavu, monitorování a asistence při 

měření oběhových parametrů, seznámení s přístrojovou technikou – 

mimotělní oběh,  ECMO

všeobecné sestry 
dle dohody se 

SU Opava
Mgr. Petra Gombalová, Dagmar Paholková

Seminář - Péče o hrudní drény ve FNO
Indikace a pustupy zavední hrudního drénu. Hodnocení funkčnosti 

hrudního drénu a péče jednotlívé typy hrudních drénu ve FNO 
všeobecné sestry

Září - dle 

epid.situace
Mgr. Hana Horelová, Mgr. Petra Gombalová

Odborná stáž v úrazové chirurgii rehabilitace a ošetřovatelská péče u zevních fixátorů všeobecné sestry dle dohody Bc. Miroslava Berková

Odborná stáž - Ošetřování pacientů se 

zlomeninami léčenými konzervativními 

metodami

obvazová a sádrovací technika - teorie i praxe, rehabilitace - teorie i praxe 

(ukázky tejpování) komplikace při léčbě zlomenin, nové metody sádrování 

(nové produkty, odlehčené materiály)

všeobecné sestry,                  

zdravotničtí asistenti
dle dohody

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,                                          

Bc. Miroslava  Berková

Využití podtlakové terapie v traumatologii ošetřovatelská péče, aplikace podtlaku všeobecné sestry dle dohody Denisa Horňáková-Súkupová 

Oddělení popáleninové 

medicíny a rekonstrukční 

chirurgie

Odborná stáž - Práce na JIP popáleninového 

centra
hlavní zásady ošetřování rozsáhle popálených, odlišnosti všeobecné sestry dle dohody Mgr. Romana Vrátná

Oddělení kardiovaskulární odborná stáž - angiosál
zaměřeno na ošetření péči o arteriální vstupy po koronarografii, PCI s 

využitím aktuálních pomůcek pro kompresi (radiální, femorální přístup)
všeobecné sestry dle dohody Bc. Eva Zvolánková, Radka Madry

Klinika hematoonkologie
Ošetřování portů, picců a jiných katetrů, řešení 

komplikací

Zavedení Hubertových jehel do portu, vytažení Hubertových jehel z portu, 

edukace péče o port, o zavedenou jehlu. Pomoc při řešení komplikací, 

které mohou nastat v souvislosti se zavedeným portem, zajištění 

průchodnosti portu, edukace k aplikaci léčiv. Edukace pacientů v 

problematice portů. Péče o PICC, proplach PICC, poradní činnost, 

edukace pacientů. Zavedení midline katétrů, péče o midline katétry, 

edukace pacientů.

všeobecné sestry,                        

porodní asistentky,          

radiologické laboranty

dle dohody
Kateřina Horáková,

Mgr. Erika Hajnová-Fukasová, Ph.D., MBA

Klinika onkologická

Chirurgická klinika

Oční klinika

Klinika chirurgie a úrazové 

chirurgie

Kardiochirurgické centrum



Odborná stáž - Imunohistochemické  a speciální 

metody
imunohistochemické metody a speciální barvící a impregnační metody zdravotní laboranty dle dohody

Dagmar Budyšová, Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.,                                  

Mgr. Andrea Chrobáková

Odborná stáž - Zpracování histotopogramu
kompletní histologická technika zaměřená na zpracování tkáňových 

megabloků
zdřravotní laboranty dle dohody Mgr. Andrea Chrobáková, Ing. Lenka Literáková

Odborná stáž - Speciální imunohematologické 

vyšetřovací metody, další potřebné metody pro 

specializační studium

vyšetření problematické krevní skupiny, vyšetření nepravidelných 

protilátek proti erytrocytům screeningovým testem, identifikace 

antierytrocytových protilátek, stanovení titru protilátky, typizace 

erytrocytových antigenů, přímý antiglobulinový test, předtransfuzní 

vyšetření, eluční testy, adsorpční testy, laboratorní kontroly jakosti 

transfuzních přípravků, vyšetření antigenů HLA systému, výroba 

transfuzních přípravků - zpracování plné krve na erytrocyty, trombocyty a 

plazmu, sekundární úprava TP - dělení, mísení, ozařování, promývání, 

leukodeplece 

zdravotní laboranty dle dohody
Dagmar Horáčková,                                                                       

Martina Smetanová

Odborná stáž - Separátory
různé typy separátorů, odběr plazmy na separátorech, odběr 

trombocytárních koncentrátů, další možnosti odběrů
všeobecné sestry dle dohody Yveta Cieluchová

Odborná stáž - Základy MR, CT a AG 

zobrazování

princip metod, indikace a kontraindikace, příprava pacienta, základní a 

speciální vyšetřovací postupy, zpracování a archivace dat, základy 

hodnocení nálezů

radiologické asistenty dle dohody Mgr. Michaela Pomaki

Analogová a digitální skiagrafie

princip metod, indikace a kontraindikace, příprava pacienta, základní a 

speciální vyšetřovací postupy, zpracování a archivace dat, základy 

hodnocení

radiologické asistenty dle dohody Mgr. Michaela Pomaki

Odborná stáž - Základy zobrazování 

magnetickou rezonancí

principy MR zobrazování, základní a speciální vyšetřovací postupy, 

zpracování dat, hodnocenínálezů
lékaře - radiodiagnostiky dle dohody MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D.

Odborná stáž - Ošetřování polytraumat na 

urgentním příjmu

ošetřovatelské postupy při zajišťování neodkladné péče u těžce 

zraněných pacientů

všeobecné sestry,               

zdravotnické záchranáře

1 týden  dle 

dohody
Mgr.Michal Bijok, MUDr. Jiří Bílek

Odborná stáž - Sádrovací technika sádrovací technika

všeobecné sestry,                  

zdravotnické pracovníky pod

odborným dohledem

1 týden  dle 

dohody

MUDr. Stanislav Jelen, MUDr. Rudolf Vronský,                                           

Jana Klašková

Urologická klinika Certifikovaný kurz Intermitentní katetrizace
Katetrizace močnového měchýře muže, praktická i teoretická edukace 

pacientů v technice intermitentní katetrizace
všeobecné sestry dle dohody Bc. Baumová Ivanka

Kurz - CTG
kurz je určen pro porodní asistentky, které jsou pověřeny vedením 

fyziologických porodů na porodním sále
porodní aistentky dle dohody ve spolupráci s IPVZ, MUDr. Erika Doležálková

Kurz - Porodní poranění
kurz je určen pro porodní asistentky, které jsou pověřeny vedením 

fyziologických porodů na porodním sále
porodní aistentky dle dohody ve spolupráci s IPVZ, MUDr. Špaček Richard

Intenzivní péče všeobecné sestry dle dohody ve spolupráci NCONZO

Intenzivní péče v porodní asistenci dle dohody ve spolupráci NCONZO

Komunitní péče v porodní asistenci dle dohody Mgr. Markéta Omachtová, MBA

Perioperační péče 
porodní aistentky/ všeobecné 

sestry
dle dohody ve spolupráci NCONZO

Odborná stáž - práce na psychiatrickém 

oddělení

péče o psychiatricky nemocné na lůžkách i ambulanci, sexuologická 

ambulance, ochranné léčby, provoz ambulance s léčbou závislostí na 

alkoholu a nealkoholových drogách

všeobecné sestry,

sociální pracovnice z OPD MÚ, 

zaměstnance ÚSP

dle dohody Mgr. Radim Němec

Odborná stáž - Dětská psychologická 

problematika

diagnostické vazby mezi psychopatologií a psychologickou strukturou 

prostředí (rodina, škola, širší sociální kontext), psychosomatické vazby, 

speciální poruchy učení a chování

psychology ve specializační 

přípravě
dle dohody Mgr. Marcela Kvardová

Odborná stáž - Psychologická péče u 

hospitalizovaných pacientů

psychologická diagnostika a léčba nemocných s duševní poruchou, 

akutním a chronickým somatickým onemocněním, individuální i skupinová 

psychoterapie na psychiatrickém lůžkovém oddělení, práce s týmem 

studenty psychologie,   

psychology ve specializační 

přípravě

dle dohody Mgr. Martina Vaštylová

Centrální operační sály
Odborná stáž - Specializační studium 

perioperační péče

Perioperační péče - seznámení s přístrojovou technikou, novými 

pracovními postupy, problematika periopeační péče

porodní aistentky, všeobecné 

sestry
dle dohody Bc. Hana Mittáková ve spolupráci NCONZO

porodní aistentky

Krevní centrum

Oddělení centrálního 

příjmu

Oddělení psychiatrické

Odborná stáž Specializační studium porodní 

asistentka/všeobecná sestra

Ústav radiodiagnostický

Gynekologicko - 

porodnická klinika

Ústav klinické a 

molekulární patologie a 

lékařské genetiky,             

Oddělení klinické a 

molekulární patologie



Odborná stáž - Elektroforéza proteinů, krevního 

séra, moče,

mozkomíšního moku

praktické provedení - přístroj Hydrasys (Sébia), přístroj MiniCap (kapilární 

elektroforéza Sébia), denzitometrické vyhodnocení, imunofixace, 

izoelektrická fokuzace, interpretace a klinické

vztahy

zdravotnické pracovníky, 

laboranty
dle dohody RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph. D.

Odborná stáž - Laboratorní vyšetření 

mozkomíšního moku

biochemické vyšetření (kvalita, kvantita), mikroskopické vyšetření, 

hematolikvorová bariéra, intrathekální syntéta munoglobulinů, 

oligoklonální pásy, isoelektrická fokusace, intrathekální syntéza 

specifických protilátek, spektrofotometrie likvoru

zdravotnické pracovníky, 

laboranty
dle dohody RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph. D.

Odborná stáž - Kapalinová a plynová 

chromatografie

instrumentace HPLC a GC, možnosti aplikace v klinické biochemii zdravotnické pracovníky, 

laboranty
dle dohody RNDr. Zdeněk Švagera, Ph. D.

Odborná stáž - Automatizace izotopových 

imunoanalýz

základní principy izotopových imunoanalýz, způsoby značení, 

nejpoužívanější radioizotopy a způsoby jejich detekce, možnosti 

automatizace jednotlivých analytických kroků případně kompletního 

procesu radioimunoanalýzy, lokální kontrola kvality, praktická 

demonstrace systému Stratec, SOP

zdravotnické pracovníky,  

laboranty
dle dohody

Ing. Vladimír Bartoš, Ph. D.,

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph. D.

Odborná stáž - Neizotopová automatizovaná 

imunoanalýza

principy neizotopové imunoanalýzy, základní chemismus používaných 

detekčních reakcí a způsoby jejich měření, přehled automatizovaných 

imunoanalytických systémů

zdravotnické pracovníky,  

laboranty
dle dohody

Ing. Vladimír Bartoš, Ph. D.

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph. D.,                            

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph. D.

Odborná stáž v nukleární medicíně

metodické principy a členění ligandové analýzy, základní komponenty 

imunochemické reakce, příprava a vlastnosti reakčních komponent, 

provedení imunoanalýzy, vyhodnocení metody, kontrola kvality a řízení 

jakosti, základy fyzika a měřící techniky, radiační ochrana a související 

legislativa, správná laboratorní práce, SOP, příprava laboratoře k 

akreditaci

zdravotnické pracovníky,  

laboranty
dle dohody

Ing. Vladimír Bartoš, Ph. D.

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph. D.

Odborná stáž - Hematologická morfologie pro 

laboratorní pracovníky

morfologické hodnocení nátěrů periferní krve, digitální morfologie - využití 

v praxi, morfologické hodnocení nátěrů kostní dřeně
dle dohody Bc. Alice Včelková, Alena Urgasová

Odborná stáž - Poruchy hemostázy

laboratorní diagnostika poruch primární hemostázy - trombocytopatie, 

vWD, laboratorní diagnostika koagulopatií - hemofilie, laboratorní 

diagnostika trombofilních stavů - LA, PSv, PC, aPCR

odborné pracovníky v 

laboratorních metodách a 

laboranty

dle dohody Mgr. Lucie Recová

Odborná stáž - Laboratorní monitorování 

antitrombotické léčby

antikoagulační a antiagregační léčba, laboratorní monitorování 

antikoagulační léčby - warfarin, UFH, LMWH, nová antikoagulancia, 

laboratorní monitorování antiagregační léčby - agregace trombocytů, 

Multiplate, PFA 100, Verify Now

odborné pracovníky v 

laboratorních metodách a 

laboranty

dle dohody Mgr. Lucie Recová

Odborná stáž - POCT v hematologické 

diagnostice

POCT pro vyšetření koagulace - Tromboelastograf, CoaguCheck, 

Hemochron, POCT pro vyšetření hemoglobinu a hematokritu - ABR 

analyzátory, HemoCue, Pravidla pro využití POCT v hematologické 

diagnostice, Kontrola kvality u POCT přístrojů - interní KK, mezipřístrojová 

KK, externí KK (SEKK)

odborné pracovníky v 

laboratorních metodách a 

laboranty

dle dohody Mgr. Markéta Kupčová

Ústav klinické a 

molekulární patologie a 

lékařské genetiky,             

Oddělení lékařské genetiky

Stáž v cytogenetických a molekulárně 

genetických metodách 

kultivace periferích lymfocytů , amniocytů a fibroblastů tkáně plodu, 

zpraování tkáně choria, barvicí cyrogenetické metody, metoda FISH , 

izolace lidské DNA a její další zpracování.,PCR .Sekvenace nové 

generace.

VŠ nelékaře dle dohody RNDr. Alfons Balcar

Odborná stáž - scintigrafické metody

základní orientace ve scintigrafických metodách nukleární medicíny, 

používání otevřených radionuklidových zářičů, radiační ochrana a 

související legislativa, praktické provádění scintigrafických vyšetření

zdravotnické pracovníky dle dohody Mgr. Jana Golisová,Ph.D., MBA

Odborná stáž - metoda PET/CT

princip metody, použití otevřených zářičů,  indikace a kontraindikace, 

příprava pacienta, základní a speciální vyšetřovací postupy, zpracování a 

archivace dat, základy hodnocení, radiační ochrana a související 

legislativa

zdravotnické pracovníky dle dohody Mgr. Jana Golisová,Ph.D., MBA

Kompresivní bandáže

správné postupy bandážování, kompresivní terapie ve flebologii i 

lymfologii, indikace a kontraindikace bandáží, rozdělení obinadel dle 

tažnosti 

všeobecné sestry               

praktické sestry                              

sanitáři

dle dohody
Mgr. Lenka Krupová, Ph.D., MBA                                        

Iveta Malíková

Specifikcká ošetřovatelská úéče o nehojící se 

rány a defekty

efektivní ošetřovatelské postupy v léčbě a hojení ran, cílem je připravit 

všeobecné sestry na specifické činnosti v péči o pacienty s nehojící se 

ránou, praktická část kurzu při NCONZO v Brně

všeobecné sestry               dle dohody
Mgr. Lenka Krupová, Ph.D., MBA                                        

konzultantky hojení ran FN

Ústav laboratorní medicíny, 

Oddělení klinické 

hematologie

Ústav laboratorní medicíny - 

Oddělení klinické  

biochemie

Klinika nukleární medicíny

Kožní oddělení



Odborná stáž - fyzioterapie, ergoterapie ve 

vybraných klinických oborech

fyzioterapeutické nebo ergoterapeutické postupy v jednotlivých klinických 

oborech dle požadavků frekventantů stáže

fyzioterapeuty,              

ergoterapeuty
dle dohody

Lenka Grasslová, Petra Bradová,                                             

Mgr. Mariana Zádrapová, Olga Stonavská, DiS.,                  

Bc. Táňa Cholevíková, DiS.                  

Odborná stáž - rehabilitační ošetřování
základní úkony rehabilitačního ošetřování, praktické ověření těchto úkonů 

v rámci ošetřovatelské péče u častějších diagnóz

všeobecné sestry               

praktické sestry
min. 2 dny Ivana Kývalová, Mgr. Soňa Cieciotková 

Odborná stáž - Bobath koncept v péči o rizikové 

novorozence

teoretický základ Bobath konceptu, vývoj dítěte pohledem Bobathových, 

handling rizikového kojence
fyzioterapeuty dle dohody

MUDr. Irina Chmelová, Ph. D., MBA                                        

Bc. Gabriela Sobalíková, Mgr. Mariana Zádrapová

Odborná stáž - Úvod do Bobath konceptu v 

pediatrické praxi

teoretický základ Bobath konceptu, vývoj dítěte pohledem Bobathových, 

terapeutické techniky, aplikace Bobath konceptu v péči o dítě s DMO a 

jinými diagnózami

fyzioterapeuty,            

ergoterapeuty
dle dohody

MUDr. Irina Chmelová, Ph. D., MBA,                                      

Bc. Gabriela Sobalíková, Mgr. Mariana Zádrapová,                                    

Mgr. Monika Silberová

Odborná stáž - Fyzioterapie a ergoterapie u 

pacientů s míšní

lézí (akutní a postakutní fáze)

součástí je náhled do mezioborové a profesní péče o pacienty po 

poranění páteře a míchy v akutní a postakutní fázi, případně péče o 

dekompenzované hospitalizované pacienty v chronické fázi při řešení 

obtíží v souvislosti se základním postižením

fyzioterapeuty,               

ergoterapeuty

3 - 5 dnů dle 

dohody

MUDr. Tomáš Paleček, Ph. D.,                                            

Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce, Mgr. Petr Kalman,                                                   

Bc. Renáta Sedlaříková

Odborná stáž ve fyzioterapii po 

neurochirurgických operacích

v oblasti páteře

problematika pooperační rehabilitace, možnosti a limity, efektivní vedení 

pacientů v následné fázi rehabilitace s ohledem k provedenému zákroku fyzioterapeuty z ambulantní praxe
2 - 5 dní dle 

dohody

MUDr. Tomáš Paleček, Ph. D.,                                           

Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce, Mgr. Petr Kalman

Odborná stáž v centru pro kognitivní poruchy

seznámení se s organizací práce a provozem v odborných laboratořích, 

diagnostikou typu a tíže kognitivních poruch, ukázka užívaných testů a 

škál, seznámení se s programem kognitivní rehabilitace, ukázka kognitivní 

rehabilitace v praxi, psychologická problematika kognitivních poruch, 

screeningová diagnostika kognitivních poruch.

logopedy,                                  

psychology,                       

všeobecné sestry,       

ergoterapeuty

dle dohody PhDr. Vladěna Jaremová 

Kurz pro kognitivní rehabilitaci

komplexní přístup v rehabilitaci kognitivních poruch na podkladě postižení 

CNS, etiologické příčiny postižení, psychologická problematika 

onemocnění CNS, psychologická a neurologická diagnostika kognitivního 

deficitu na úrovni psychologických testů a screeningových baterií, 

diagnostika pozornosti, paměti, exekutivních funkcí a vizuoprostorových 

složek, problematika nekognitivních, doprovodných poruch onemocnění 

psychiatrické heredity a problematika změn v rámci osobnosti pacienta na 

podkladě postižení CNS, ošetřovatelská péče, úprava rodinného 

prostředí, praktický nácvik kognitivní rehabilitace.

všeobecné sestry,   ergoterapeuti,               

fyzioterapeuti,                              

sociální pracovníci,       

psychologové

říjen

MUDr. Petra Bártová, Ph. D.,

PhDr. Vladěna Jaremová, 

MUDr. Richard Novobilský

Odborná stáž - Psychologická péče u 

neurologických pacientů 

psychologická diagnostika se zaměřením na kognitivní funkce, krizové 

intervence u vybraných neurologických diagnóz, podpora pacientům a 

rodinným příslušníkům, práce s týmem. 

studenty psychologie,  

psychology ve specializační 

přípravě

dle dohody PhDr. Vladěna Jaremová 

Specifická péče o pacineta s roztroušenou 

sklerózou

Koncepce péče o nemocné, definice onemocnění, diferenciální 

diagnostika, symptomatická medikamentózní léčba, ošetřovatelská péče, 

edukační plány, psychosociální problematika.

všeobecné sestry,            

psychologové,               

fyzioterapeuti,                      

sociální pracovníci

dle dohody
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., 

Mgr. Martina Prusenovská

Oddělení  plicních nemocí 

a tuberkulózy
Odborná stáž

funkční diagnostika, komplexní spirometrie, bronchodilatační a 

bronchokonstrikční test
všeobecné sestry dle dohody Kateřina Ivanová, Soňa Augustinová

Neurologická klinika

Klinika rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství



Kurz - Péče o nemocné se stomií I, CA I

Základní znalosti o dostupných zdravotnických prostředcích pro 

ošetřování stomií a jejich efektivním použití vzhledem k potřebám 

pacientů, nejčastější indikace stomií, výběr pomůcek. Kurz je zaměřen na 

řešení konkrétních situací v praxi

všeobecné sestry,  porodní 

asistentky
dle dohody Radomíra Fierlová ve spolupráci s Convatec Akademií

Kurz - Jak pečovat o pacienta se stomií

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky k předání 

znalostí o možnostech, dostupnosti zdravotnickýhc prostedků pro 

ošetřování stomií a předcházení komplikací, nebo následně řešení 

komplikací v péči o stomie. Kurz je zaměřen na správný výběr pomůcek, 

potřeby pacientů a řešení komplikací v praxi.

všeobecné sestry, porodní 

asistentky
dle dohody Radomíra Fierlová ve spolupráci s Aesculap Academy

Kurz - Hojení ran

Convatec Academy - Hojení ran je jednodenní kurz tvořící základní 

stavební kámen či startovací můstek pro sestry a lékaře, kteří se chtějí 

zorientovat a uplatnit v problematice vlhkého hojení ran. Tento kurz nabízí 

ucelený pohled na danou problematiku, pomáhá zdravotníkům se 

zorientovat v širokém spektru terapeutických materiálů, zdravotníci si 

upevní znalosti v oblasti hodnocení rány a následné péči o ni. Zároveň je 

však kladen důraz na komplexní či holistický přístup k pacientovi a celá 

problematika je pojata v širších souvislostech.

všeobecné sestry,                      

porodní asistentky,                 

praktické sestry,                       

lékaři

dle dohody

MUDr. Veronika Biolková,                                                             

Mgr. Lenka Krupová, MBA, ve spolupráci s Convatec 

Akademií

Úsek ošetřovatelské péče


