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CERTIFIKOVANÝ KURZ 

 

ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO KREVNÍHO OBĚHU 

 

TERMÍN KURZU 

27. 3. - 30. 3. 2023 

 

Účastník kurzu získá: 

Navýšené kompetence k poskytování ošetřovatelské péče pacientům s krátkodobými, 

střednědobými a dlouhodobými cévními vstupy. Po úspěšném absolvování 

certifikovaného kurzu „Zajištění vstupu do krevního oběhu“ získá účastník certifikát, 

který má platnost pro Českou republiku 

 

Oblast vzdělávání:  

Ošetřovatelství. 

 

Cílová skupina:  

Všeobecná sestra, porodní asistentka. 

 

Přihláška:  

Podání přihlášek elektronicky přes e-přihlášku ke studiu. 

Přihlášky je možno podat do 20.3.2023 

 

 

 

https://portal.osu.cz/eprihlaska
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Požadavky na přijetí:  

Úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k výkonu profese všeobecná sestra 

nebo porodní asistentka. 

 

Termín kurzu:   27. 3. - 30. 3. 2023 

 

Místo konání kurzu:  

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

oční kliniky, 9.patro. 

Kapacita kurzu:  

- min. 12 osob 

- max. 30 osob 

 

Způsob ukončení:  

Ústní zkouška + praktická zkouška. 

Účastník obdrží certifikát o absolvování. 

 

Lektorské vedení: 

Odborný garant certifikovaného kurzu: 

- PhDr. Renáta Zoubková, PhD.  

Vyučující: Bc. I. Constantine, MUDr. Divák, Kateřina Horáková, Mgr. Nogolová, Mgr. 

Pospíšilová. 

 

Celková délka kurzu: 35 hodin 

 

Cena kurzu: 4000 Kč  
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Den Počet hodin Téma Obsah Rozsah Vyučující

ÚVOD do kurzu Osnova kurzu, kompetence, vyhláška č.55/2011 Sb. 0,5

Patofyziologie krevního oběhu cévní systém, krevní oběh, srdce, srdeční revoluce 1

Vodní a acidobazická rovnováha poruchy ABR, diagnostika a základní principy léčby 0,5

9:40-10:25
Druhy a dělení katetrů 

dělení katétrů dle materiálu, účelu a indikace, kritéria 

volby k zajištění adekvátního katétru
1

10:30-11:15
Arteriální katétr 

indikace, kontraindikace, asistence u zavedení, 

komplikace, ošetřování
1

11:20-12:05
Praktický nácvik 

asistence u zajištění arteriálního katétru, ošetřování 

arteriálního katétru, odběr
1

12:10-12:55

Centrální žilní katétr 

indikace, kontraindikace, místo zavedení, komplikace, 

asistence při zajištění, postupy ošetřování centrálního 

žilního katétru, odběr, extrakce

1

13:00-13:45 Bezpečná infuzní linka 1

13:50-15:25
Praktický nácvik 

asistence při zajištění CŽK, převaz, odběr, extrakce, 

simulace infuzní linky
2

8:00-8:45

Periferní žilní katetr 

druhy katétrů, indikace k zajištění, kontraindikace, místo 

aplikace, komplikace, postupy ošetřování periferního 

žilního katétru, kritéria pro hodnocení vzniku komplikací

1

8:50-10:25 Praktický nácvik zavedení PŽK, ošetřování PŽK, extrakce PŽK 2

10:30-11:15
Prevence katétrové infekce

terminologie, metody prevence, diagnostika, postupy 

léčby
1

11:20-12:05  Infuzní terapie, parenterální výživa 1

13:00-13:45

Intraoseální přístup
indikace k zajištění, kontraindikace, místo aplikace, 

komplikace, kritéria pro hodnocení vzniku komplikací
1 MUDr.Divák, PhD.

13:50-14:35
Praktický nácvik 

zajištění, asistence při zajištění, postupy ošetřování 

intraoseálního katétru
1 PhDr. Zoubková, PhD.

8:00-8:45

Minimidline/Midline katétr, PICC/FICC/CICC

zajištění, kontraindikace, místo aplikace, 

komplikace,asistence při zajištění, postupy ošetřování 

katétru, hodnocení vzniku komplikací

1

8:50-10:25

Dlouhodobé centrální žilní katétry

(Browiac, Permcath)- indikace k zajištění, 

kontraindikace, místo aplikace, komplikace,asistence při 

zajištění, postupy ošetřování katétru, hodnocení vzniku 

komplikací, specifika podávání parenterální výživy, 

analgetik, antibiotik, antivirotik, eliminační metody

2

10:30-11:15 Metody fixace katétrů šicí/bezšicí metody 1

11:20-12:05 Základy USG základní nastavení USG přístroje, rozlišení artérie/véna 1

12:10-15:25 Praktický nácvik 

Ošetřování a aplikace do midline,PICC katétrů v klinické 

praxi-příprava, aplikace, odběry, ošetřování, extrakce 

MiniMidline, Midline, PICC katétru

4

8:00-9:35

Port – katétr systém

indikace k zajištění, kontraindikace, místo aplikace, 

komplikace, asistence při zajištění, aplikace do port-

katétr systému, postupy ošetřování port-katétr 

systému, kritéria pro hodnocení vzniku komplikací

2

9:40-10:25 Příprava a aplikace do Port-katétr systému na modelu 1

10:30-13:45 Praktický nácvik Port v klinické praxi-ošetřování, aplikace do Portu 4

13:50-14:35 Exkurze na ARK 1.skupina zajištění vstupu do krevního oběhu 1 Mgr.Pospíšilová

14:40-15:25 Exkurze na ARK 2.skupina zajištění vstupu do krevního oběhu 1 Mgr.Nogolová

35Celkem

Pondělí    

27.3.2023 

Čtvrtek     

30. 3. 2023

Bc.Constantine

Horáková

Úterý       

28. 3. 2023 

Středa      

29. 3. 2023

8:00-9:35

Komplikace zajištění vstupu do krevního oběhu 
12:10-12:55

dle způsobu zajištění, diagnostika, postup řešení, 

komplikace při podávání parenterální výživy, léčiv, 
1

Mgr.Nogolová

Mgr.Pospíšilová


