
Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů 
Certifikovaný kurz akreditovaný MZČR 

Certifikovaný kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. Lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 

ve spolupráci s FN Královské Vinohrady. 

Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry pracující 
v  nemocniční nebo domácí péči. Cílem certifikovaného kurzu je prohloubit znalosti získané 
kvalifikačním vzděláním a připravit všeobecnou sestru na výkon úzce vymezených činností při 
poskytování ošetřovatelské péče pacientům s rizikem vzniku dekubitů a s dekubity. Absolventi získají 
zvláštní způsobilost v hodnocení rizik vzniku dekubitů, rozhodování o vhodné prevenci vzniku 
dekubitů, navrhovat a provádět léčbu dekubitů. 
 

Rozsah certifikovaného kurzu je celkem 82 hodin (48 hodin teorie, 10 hodin e-learning,  

24 hodin odborná praxe). 

 Teoretická výuka (minimálně 48 hodin) zahrnuje přednášky, panelové diskuse, konzultace, 
odborné semináře, samostatné a skupinové práce, prezentace aj. 

 E-learning – s obsahovým zaměřením na příručku vydanou EPUAP (European Pressure 
Ulcer Advisory Panel) – „Doporučení pro klinickou praxi“, který bude sloužit jako studijní 
opora v průběhu realizace kurzu minimálně 10 hodin 

 Odborná praxe (minimálně 24 hodin) v akreditovaném zařízení kde jsou hospitalizovaní 
pacienti s rizikem vzniku dekubitů a s dekubity; v odborných učebnách Ústavu 
ošetřovatelství 

 
Ukončení kurzu: 

 Splnění  předepsaných  praktických  výkonů  a  studijních  povinností  daných  
vzdělávacím programem 

 Písemná práce na vybrané téma a prezentace jednoho případu pacienta s dekubitem   
 
Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost k: 

 vyhodnocovat rizikové faktory poškození kůže u specifických skupin pacientů, 
 plánovat strategii ošetřovatelské péče a doporučovat vhodné pomůcky a materiály ve 

vztahu k prevenci vzniku dekubitů včetně hodnocení intenzity bolesti a stavu výživy u 
pacientů, 

 určovat vhodné postupy lokálního ošetření dekubitů včetně výběru obvazových 
materiálů, a jejich preskripce, koordinovat změny postupů v ošetřování dekubitů u pacientů, 

 provádět audity kvality ošetřovatelské péče zaměřené na plány prevence a léčby 
dekubitů včetně zpracování závěrečné zprávy, 

 edukovat  a  vykonávat  poradenskou  činnost  u  pacientů/rodinných  
příslušníků/pečujících v prevenci dekubitů a péči o dekubity, 

 provádět  školení  zdravotnických  pracovníků  v prevenci  dekubitů  a  ošetřovatelské  
péči o pacienty s dekubity, 



 pracovat s databázemi, analyzovat a pravidelně vyhodnocovat výskyt dekubitů. 
 

V rámci kurzu bude poskytnuto vzdělávání maximálně 20 zájemcům. Vzdělávací program je 
akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent 
certifikát o absolvování kurzu. 

 
Počet účastníků: 20 (minimální účast je 10 zájemců) 

Souhrnné informace pro zájemce 
 
Realizátor vzdělávacího certifikovaného kurzu (adresa pro korespondenci): 
Ústav ošetřovatelství, 3. Lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00. 
 
Garant kurzu: Mgr. Lenka Turková 
 
Termín: 14. 2. 2022 – 18. 2. 2022 (teoretická část kurzu) Přihlášky je možné zasílat na 
zuzana.filipi@lf3.cuni.cz do 31. 1. 2022. 

 

Zahájení kurzu: bude frekventantům oznámeno písemně 
 
 
Přihlašování, cena kurzu a způsob platby: 

Zájemci vyplní přihlášku, kterou je třeba odeslat na e-mailovou adresu sekretariátu Ústavu 
ošetřovatelství 3. Lékařské fakulty UK zuzana.filipi@lf3.cuni.cz a zároveň přihlášku dodat v originále 
nejpozději do 31. 1. 2022. Registrace účastníků kurzu se provádí dle data přihlášení, při zohlednění 
jejich aktivní pracovní činnosti v dané oblasti.  

Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 6500 Kč. Úhrada musí být provedena 
před zahájením kurzu, tj. do 4. 2. 2021. Kurzovné zasílejte po obdržení písemného vyjádření o přijetí 
do kurzu. 

Podmínka pro přijetí do kurzu: úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra dle 
zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění a 2 roky výkonu povolání. 

 

 

V případě zájmu zašlete vyplněnou závaznou přihlášku na adresu pro korespondenci: 

Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00 
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