
NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2018 
Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání 

 
 

Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup 

Určeno: všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým 

záchranářům, radiologickým asistentům)  

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 18.10. 2018, 4.12. 2018 

Školitel: Mgr. Alexandra Dvořáková 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  - anatomie a fyziologie cévního systému, indikace pro aplikaci 

periferních žilních kanyl   

- volba místa vpichu a typu intravenózní kanyly, příprava k aplikaci 

i.v. kanyly, postup a technika žilní kanylace, komplikace při zavádění 

i.v. kanyly, péče o pacienta s periferní žilní kanylou + praktický 

nácvik na modelu ruky (přednáší a vede lektorka - sestra) 

Cena: 303 Kč 

 

 
Kurz centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy  

Určeno: všeobecným sestrám, radiologickým asistentům 

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 4.10. 2018, 6.12. 2018 

Školitel: Bc. Gabriela Dvořáková 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  Teoretická část: 

Indikace k zavedení centrálního venózního katétru 

Přístupy k punkci centrálního řečiště (anatomie, technika punkce 

centrálních žil) 

Příprava pomůcek a asistence u výkonu kanylace centrální žíly 

(ukázky typů kanyl) 

Ošetřování venózních katétrů, krytí, bezjehlové vstupy (instruktážní 

film) 

Problematika katetrových sepsí 

Praktická část: příprava sterilního stolku, instruktážní film ke kanylaci 

Cena: 303 Kč  



 

 
Kurz péče o pacienta s bolestí  

Určeno: Všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům, 

radiologickým asistentům, farmaceutickým asistentům, 

ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům  

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 19.10. 2018, 7.12.2018 

Školitel: Kamila Ondráčková, DiS. 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  - definice bolesti, historie léčby bolesti, dělení a typy bolesti, 

patofyziologie bolesti, faktory ovlivňující vnímání bolesti   

- metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče: anamnéza bolesti, 

dokumentace, léčba bolestivých syndromů, psychoterapie, 

farmakoterapie, invazivní postupy, a alternativní a další léčebné 

postupy,  ošetřovatelská diagnóza Bolest 

Cena: 303 Kč  

 

 

 
Kurz péče o pacienta s implantovaným portem  

Určeno: všeobecným sestrám, radiologickým asistentům  

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 26.10. 2018, 30.11. 2018 

Školitel: Dagmar Šnýdrová, Ingrid Horká, DiS. 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  indikace a způsob zavedení portu, ošetřování pacienta před,                    

po  a v průběhu výkonu, ošetřování portu, aplikace léčiv do portu, 

edukace pacienta  

Cena: 303 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kurz: Diabetes mellitus 3 - PODIATRIE  

Určeno: všeobecným sestrám 

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 12.11. 2018 

Školitel: Jana Havránková 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová  

Náplň:  Co je podiatrie / podologie / a čím se zabývá 

Syndrom diabetické nohy, Vyšetření pacienta na podiatrii 

Léčba - ošetření diabetických defektů 

Prevence vzniku diabetické nohy – zásady, edukace pacienta 

Suchá pedikúra, Nové možnosti  léčby – larvoterapie 

Kazuistiky 

Cena: 303 Kč 

 

 

 
Kurz: Hojení ran – specifická ošetřovatelská péče o 

chronické rány a defekty   

Určeno: všeobecným sestrám, 

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 15.11. 2018 

Školitel: Naděžda Šibravová 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  
Úvod do problematiky 

1. historie  

2. anatomie a fyziologie kožního systému, terminologie 

3.    význam výživy v hojení ran 

4.    typy a specifika ran (dekubity, vředy na dolních končetinách, 

       malignity, tržné rány, otevřené chirurgické rány, opaření) 

5.   hodnocení a klasifikace rány, infekce rány 

6.   ošetřovatelská péče o rány ( ideální obvaz – klasické hojení 

      ran, nové trendy v hojení ran) 

7.   kasuistiky a příklady využití nejvhodnější strategie léčby ran 

8.   alternativní léčba - vakuová terapie, larvální terapie 

9. ošetřovatelská dokumentace 

10. komplikace při léčbě ran místní i celkové  

11. diskuse 

Cena: 303Kč  



 
 

 
Kurz inkontinence, derivace moče  

Určeno: všeobecným sestrám 

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 12.10. 2018, 2.11. 2018 

Školitel: Navrátilová Gabriela, Eva Krčková, DiS. 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  Derivace moče: způsoby derivace. 

Cévkování: ženy, muže, praktický nácvik na modelu 

Episystostomie, nefrostomie, uretrální stenty 

Inkontinence: definice, typy, příčiny, léčba, ošetřovatelská péče 

Cena: 303 Kč 

 

 
Kurz péče o pacienta s tracheostomií  

Určeno: všeobecným sestrám  

Místo konání:  Výukové centrum, Výstavní 17 

Doba konání:  1 den 

Termíny: 26.9. 2018, 16.11.2018 

Školitel: Veronika Nováková, DiS. 

Organizace: Bc. Zuzana Koukalová, Mgr. Dagmar Klimentová 

Náplň:  - teorie tracheostomie (TS) a koniotomie: historie, terminologie, 

anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice, indikace a kontraindikace 

TS,  výhody  a nevýhody TS, provedení TS, komplikace chir. TS, 

atd. 

 - praktická část - ošetřovatelská péče o nemocné s TS:  

1. péče o pacienta s TS v nemocničním zařízení: hodnocení 

průchodnosti TS kanyly, péče o DC, toaleta DC (praktický nácvik 

odsávání z DC), pooperační péče o TS, výměna TS kanyly, nejčastější 

chyby v průběhu oš. péče o TS, ad. 

2. péče o pacienta s TS v domácím prostředí: pomůcky pro nemocné 

s TS, edukace nemocného, výměna TS kanyly, informace a pokyny 

pro obvodního lékaře, psychologická a sociální péče 

3. odstranění TS kanyly   

4. ošetřovatelský proces o nemocného s TS 

Cena: 303 Kč  



  

ORGANIZACE: 

 

Místo konání: Výukové centrum FN u sv. Anny v Brně na Výstavní ulici č. 17, budova 

Internátu zdravotních sester (přízemí) 

 

Maximální počet účastníků: 16 

 

Informace:  Bc. Zuzana Koukalová, tel. 543 182 081, zuzana.koukalova@fnusa.cz 

                   Mgr. Klimentová Dagmar, tel. 543 182 185, dagmar.klimentova@fnusa.cz  

 

Adresa:     Oddělení vzdělávání FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 

 

 

Způsob přihlášení: 

 

- zdravotničtí pracovníci z řad veřejnosti (tj. nejsou zaměstnanci FN u sv. Anny v Brně) 

- pouze písemně vyplněním přihlášky (viz níže), přihlášku zašlete e-mailem nebo poštou 

na uvedené kontakty 

 

- zaslané přihlášky jsou závazné, zařazování do kurzů se řídí pořadím přijetí přihlášky do 

obsazení kapacity kurzu (doporučujeme uvést v přihlášce ještě i náhradní termín pro 

případ obsazení Vámi zvoleného kurzu) 

 

- pozvánky (které jsou zároveň potvrzením o zařazení do kurzu) zasíláme e-mailem, 

event. poštou na kontakt uvedený v přihlášce 

 

- platby: bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, nutno uvést specifický  

symbol uvedený v pozvánce, bez prokazatelného doložení úhrady nebude  

účastník na vzdělávací akci vpuštěn, pokud požadujete platbu na fakturu,  

prosím připište to do přihlášky 

 

- platbu je nutno realizovat nejpozději 14 dní před termínem vzdělávací akce 

 

- uvedená cena je včetně 21% DPH 

 

- veškeré změny objednávek a storna jsou možné pouze písemně, vratky jsou možné 

pouze tehdy, bylo-li storno nejpozději 7 dní před zahájením vzdělávací akce                  

(je možné poslat za sebe náhradníka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY – pro kurzy pořádané Oddělením vzdělávání: 

 

 
 

             Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

                  Pekařská 53, 656 91 B R N O 

                 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání 
 

 

PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI  

 

Název akce: 

 

 

Termín: 

 

Náhradní termín: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Profese: 

 

hradí-li účastník sám: 

Adresa bydliště, PSČ: 

 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

hradí-li účast zaměstnavatel: 

Pracoviště: 

 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasím, aby uvedená osobní data byla  

FN u sv. Anny v Brně použita pro účely archivace.                                                                                                 

        

 ……………………………………………. 

                                                                                            datum, podpis účastníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


