Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu
poskytování zdravotních služeb
Učební plán (ROZVRH)

1. den : 8 hod. teorie
8.00 - 9.30 Mgr. I. Koudelková Význam infekce pro bezpečnost pacientů v nemocnici,
návaznost na oblast kvality a bezpečnosti zdravotní péče, související legislativa
9.45 - 11.15 MUDr. P. Smejkal Infekce spojené se zdravotní péčí, zkušenosti lékaře pro
prevenci a kontrolu infekcí v ČR a v zahraničí
12.15 - 13.45 Doc. MUDr. O. Beran, Ph.D. Činnost Centra očkování a cestovní medicíny
14.00 - 15.30 MUDr. S. Arientová, Ph.D. Infektologie a epidemiologie pro praxi
nelékařských zdravotnických pracovníků

2. den : 4 hod. teorie + 4 hod. praxe
8.00 - 9.30 Mgr. I. Koudelková: Program prevence a kontroly infekcí
9.45 - 11.15 Inovativní přístupy v péči o pacienty s infekcí
12.15 - 13.45 Mgr. I. Koudelková: Ukázka pracovišt Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK
a ÚVN, výukového a tréninkového centra pro ošetřovatelství při ÚVN
14.00 - 15.30 Mgr. I. Koudelková, D. Barešová, Bc. P. Svitáková: Program prevence
a kontroly infekcí v praxi, využití nových skórovacích systémů v praxi

3. den: 4 hod. teorie + 4 hod. praxe
8.00 -

9.30

Bc. S. Bručková: Komplexní multidisciplinární péče o pacienta se

zaměřením na eliminaci rizika infekce při poskytování zdravotní péče
9.45 - 11.15 pokračování tématu
12.15 - 13.45 Bc. S. Bručková, Mgr. J. Hovorková, D. Barešová:: Práce
s elektronickou zdravotnickou dokumentací a IT technologiemi, výhody elektronizace pro
praxi
14.00 - 15.30 Bc. S. Bručková, Mgr. J. Hovorková, D. Barešová: Nácvik
standardních opatření k zabránění šíření infekčních agens, postupy hygieny rukou,
indikace používání rukavic, manipulaci s pomůckami, lůžkovinami, zacházení s odpadem

a organizací úklidu

4. den: 4 hod. teorie + 4 hod. praxe
8.00 - 9.30 Mgr. J. Hovorková: Izolační opatření dle cesty přenosu infekce
9.45 - 11.15 Mgr. I. Koudelková: Potenciální hrozby infekčních onemocnění, Biohazard
tým v ÚVN – organizace práce
12.15 - 13.45 Mgr. I. Koudelková, Mgr. J. Hovorková, Bc. S. Bručková : Nácvik
základních technik v používání

osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

v praxi na základě izolačních režimů
14.00 - 15.30 Mgr. I. Koudelková, Mgr. J. Hovorková, Bc. S. Bručková: Nácvik
používání ochranných obleků s filtroventilační jednotkou v případě ohrožení vysoce
nebezpečnou nákazou (VNN)
5. den: 8 hod. praxe
8.00 - 9.30 Mgr. J. Hovorková: Vyhodnocení stavu a sestavení plánu ošetřovatelské
péče u pacienta s rizikem infekce krevního řečiště
9.45 - 11.15 Bc. S. Bručková: Vyhodnocení stavu a sestavení plánu ošetřovatelské
péče u pacienta s rizikem respirační infekce
12.15 - 13.45 Jitka Zídková: Vyhodnocení stavu a sestavení plánu ošetřovatelské
péče u pacienta s rizikem infekce v místě chirurgického výkonu
14.00 - 15.30 Bc. P. Svitáková: Vyhodnocení stavu a sestavení plánu ošetřovatelské
péče u pacienta s rizikem infekce močového systému

6. den: 4 hod. teorie + 4 hod. praxe
8.00 - 9.30 D. Barešová: Specifika práce v infektologii – laboratorní metody
9.45 - 11.15 Mgr. I. Koudelková: Multioborová spolupráce, práce v týmech, příklady
správné praxe
12.15 - 13.45 Mgr. I. Koudelková: Reflexe, sebereflexe, pohovor
s účastníky kurzu, předložení kazuistik, zhodnocení praktické části
14.00 - 15.30 Mgr. I. Koudelková, prof. MUDr. M.Holub, Ph.D.: Test odborných
znalostí, evaluace, ukončení kurzu

