Nabídka vzdělávacích akcí
Vojenské nemocnice Olomouc

2019

Vážení přátelé,
zde získáte informace o nabídce našich vzdělávacích akcí pro rok 2019.
Ministerstvem zdravotnictví nám byla udělena akreditace k uskutečňování
praktické části vzdělávacího programu v oboru specializačního vzdělávání:
 „Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech“ OM1, OM2, OM3,
 „Ošetřovatelská péče v psychiatrii OM1 a OM2“,
 „Intenzivní péče“ OM1, OM2, OM3, OM5,
 „Ošetřovatelská péče v interních oborech OM1 a OM2“,
 „Zobrazovací technologie v radiodiagnostice OM3a a OM3b“.
Všechny akce jsou vedeny odborníky, kteří ovládají svůj obor a svou
problematiku na vysoké úrovni a nabízejí Vám svoje znalosti a vědomosti. Ve
vzdělávání, stejně jako při získávání praktických zkušeností Vám přeji mnoho
úspěchů.

14. 1. 2019

Mgr. Hana Zrníková
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči
Vojenská nemocnice Olomouc
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SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ DLE
ZÁKONA č. 96/2004 sb. v akt. znění ve VNO na rok 2019:

S P E C I A L I Z A Č N Í V Z D Ě L Á V Á N Í – odborná praxe


Intenzivní péče (platnost udělení akreditace od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2019, již zažádáno
o prodloužení).
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (platnost do 30. 4. 2022).
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (platnost udělení akreditace do 30. 4. 2022).
Ošetřovatelská péče v interních oborech (platnost do 30. 11. 2021).
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (platnost do 31. 7. 2022)






NIP A – oddělení chronické resuscitační intenzivní péče
Vrchní sestra: Alena Nižníková
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
1/2019

Specializační vzdělávání Intenzivní péče:

odborný modul:
Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v intenzivní péči –
praktická část programu
OM1, OM2
pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
NIP A – oddělení následné intenzivní péče VN Olomouc
OM1 1 týden (40 hod.), OM2 2 týdny (80hodin)
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Jolana Křepelková, Bc. Alena Petřeková, Bc. Dáša Žmolová
vrchní sestra NIP A Alena Nižníková, 973 407 315,
niznikovaa@vnol.cz

Anesteziologicko – resuscitační oddělení
Vrchní sestra Mgr. Pavlína Komárková
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
2/2019

Specializační vzdělávání Intenzivní péče:

odborný modul:
Určeno:

Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v intenzivní péči –
praktická část programu
OM1, OM2, OM3, OM5
pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
Anesteziologicko-resuscitační oddělení VN Olomouc

Místo konání:
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Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

OM1 1 týden (40 hod.), OM 2 týdny (80hodin), OM3 1 týden, OM5 2
týdny (akreditované pracoviště)
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Mgr. Hana Žovincová, Alena Fridrichová, Iva Pišťáková, Bc. Zdena
Václavková.
vrchní sestra Mgr. Pavlína Komárková, 973 407 147 (155)
komarkovap@vnol.cz

Chirurgické oddělení
Vrchní sestra: Mgr. Alena Knapová
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
3/2019
odborný modul:
Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

Specializační vzdělávání v oboru:
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech:
OM1, OM2, OM3
pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
chirurgické oddělení VN Olomouc
OM1 1 týden (40 hodin) akreditované pracoviště, OM2 1 týden
akreditované pracoviště a 20 dní (160 hodin) vlastní pracoviště, OM3 1
týden (40 hodin) vlastní pracoviště
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Mgr. Renata Sychrová, Mgr. Petra Mikulajová, Zdeňka Fajnorová, Mgr.
Věra Vinklerová, Lenka Trnková, Bc. Alena Nováková, Mgr. Marcela
Hasová, Jarmila Juřenová
staniční sestra Mgr. Renata Sychrová, 973 407 279,
sychrovar@vnol.cz

ORL oddělení
Vrchní sestra: Naděžda Ulrichová
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
4/2019
Specializační vzdělávání v oboru:
odborný modul:
Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech:
OM1
pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
ORL oddělení VN Olomouc
OM1 1 týden (40 hodin) akreditované pracoviště
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Petra Valová DiS., Magda Němčáková
vrchní sestra Naděžda Ulrichová, 973 407 055,
ulrichovan@vnol.cz
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Psychiatrické oddělení
Vrchní sestra: Dalibor Novotný, telefon: 973 407 096 (005)
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
5/2019

Specializační vzdělávání v oboru:

odborný modul:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii:
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
OM 2 Speciální ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii

Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
Psychiatrické oddělení, Středisko sekundární prevence a léčby
závislostí VN Olomouc
odborný modul OM1 týden (40 hodin) na akreditovaném pracovišti,
OM2 1 týden (40 hodin) na vlastním pracovišti
dle dohody
Naděžda Krejčiříková, Drahomíra Ťulpová, Martina Dadáková,
Kateřina Havránková, Ivana Staňková, Bc. Věra Kubišová DiS.
vrchní sestra Dalibor Novotný, 973 407 096 (005),
novotnyd@vnol.cz

Interní oddělení
Vrchní sestra: Bc. Dagmar Brancuzká, telefon: 973 407 257 (260)
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
6/2019

Specializační vzdělávání v oboru:

odborný modul:

Ošetřovatelská péče v interních oborech:
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v interních oborech

Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
Interní oddělení VN Olomouc
OM1 1 týden na akreditované pracoviště (40 hodin), 20 dnů (160 hod.)
vlastní pracoviště
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Eva Broschinská, Jarmila Žbánková, Daniela Přidalová, Pavla
Gáborová, Alena Haitmanová
vrchní sestra Bc. Dagmar Brancuzká, 973 407 257 (260),
brancuzkad@vnol.cz
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Oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných
Vrchní sestra: Mgr. Eva Říhovská, telefon: 973 407 331 (327)
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
7/2019

Specializační vzdělávání v oboru:

odborný modul:

Ošetřovatelská péče v interních oborech:
OM 2 Speciální ošetřovatelská péče v geriatrii

Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po
absolvování teoretické části odborného modulu
Oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, Střediska komplexní péče o
veterány, VN Olomouc
odborný modul 1 týden (40 hodin) vlastní pracoviště
dle dohody, max. počet míst 2 osoby
Bc. Marcela Navrátilová, Jana Koblihová
vrchní sestra Mgr. Eva Říhovská, 973 407 331 (327),
rihovskae@vnol.cz

Radiodiagnostické oddělení
Vrchní radiologický asistent Bc. Tomáš Tichý
Akreditace pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v oboru:
8/2019

odborný modul:
Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

Specializační vzdělávání v oboru RDG:
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – praktická část
programu
OM3a Analogová a digitální skiagrafie
pro radiologické asistenty zařazené do daného oboru specializačního
vzdělávání po absolvování teoretické části odborného modulu
RDG oddělení VN Olomouc
odborný modul 2 týdny (80hodin)
dle dohody
Bc. Tomáš Tichý, Magda Láhnerová
vrchní RA Bc. Tomáš Tichý, 973 407 022 (181), tichyt@vnol.cz
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9/2019

odborný modul:
Určeno:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:
Školitel:
Kontaktní osoba:

Specializační vzdělávání v oboru RDG:
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – praktická část
programu
OM3b Zobrazovací výpočetní tomografií
pro radiologické asistenty zařazené do daného oboru specializačního
vzdělávání po absolvování teoretické části odborného modulu
RDG oddělení VN Olomouc
odborný modul 2 týdny (80hodin)
dle dohody
Bc. Tomáš Tichý, Bc. Michaela Šoustalová, Hana Mezsárošová DiS
vrchní RA Bc. Tomáš Tichý, 973 407 022 (181), tichyt@vnol.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ
Platební podmínky:
Cena vzdělávací akce – dle platného ceníku VN Olomouc.
Poplatek za odbornou stáž na pracovišti akreditovaném pro výuku specializačního vzdělávání
činí 400,- Kč na osobu a den. Uvedené poplatky zahrnují DPH. V poplatku není zahrnuto
ubytování ani stravování. Poplatek za ubytování, stáž/praxi i odebranou stravu se hradí,
v případě úhrady zaměstnavatele v den ukončení stáže vystavením faktury – daňového
dokladu, v případě samoplátc v den nástupu stáže/praxe:
a) v hotovosti na pokladně VN Olomouc
b) kartou na recepci VN Olomouc
c) bankovním převodem
Stravování a ubytování:
Ve VN je možné si zajistit stravování, oběd výběr ze tří nabídek.
Cena: za oběd 81,- Kč
Pokud budete požadovat stravu již v den nástupu je nutno ji objednat nejpozději den předem
do 13.00 hod elektronicky kadleckovam@vnol.cz
Kontakt: Marta Kadlečková tel.: 973 407 030, 973 407 209
VN Olomouc má možnost ubytování v areálu nemocnice v objektu tzv. Hospodářského dvora,
Sušilovo náměstí 4, Olomouc. Tato možnost je omezená zájmem účastníků, proto je nutné
objednat si ubytování nejpozději 14 dnů před zahájením školicí akce.
Kontakt: vrchní sestra LDN Mgr. Eva Říhovská, tel. 973 407 331, 973 407 327,
rihovskae@vnol.cz .
Cena ubytování je dle ceníku VN Olomouc:
 300 Kč na osobu a noc.
Jedná se o třílůžkové pokoje s příslušenstvím a TV.
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Doprava:
do Vojenské nemocnice Olomouc od hlavního vlakového nádraží autobusem č. 21 směr
Černovír, vystoupit na zastávce Klášterní Hradisko. Od autobusového nádraží tramvají č. 4, 5
a vystoupit u hlavního vlakového nádraží a přestoupit na autobus. Do Hospodářského dvora
(ubytování) VNO stejná trasa.
Postup přihlášení:
1) zájemce o školící místo/odbornou stáž si dle ”Nabídky vzdělávacích akcí” Vojenské
nemocnice Olomouc domluví telefonicky nebo e mailem u kontaktní osoby jednotlivých
modulů termín účasti a jméno školitele.
Pro vyhotovení smlouvy pošle zájemce vyplněnou přihlášku na odbornou praxi:
 termín a název školícího místa
 oddělení, kde bude školicí místo probíhat + jméno školitele
 své osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození a adresu trvalého bydliště)
 je-li vyslán na stáž ze svého pracoviště (na náklady svého zaměstnavatele): přesný
název, IČO a adresu vysílající organizace, jméno statutárního zástupce vysílající
organizace a kontaktní osobu vysílající organizace (jméno, telefon, e mail)
2) ”Smlouva o poskytnutí školícího místa” (údaje o způsobu platby jsou součástí smlouvy)
bude zaslána zájemci o odbornou praxi k podpisu:
a) statutárnímu zástupci vysílající organizace (hradí-li náklady zaměstnavatel) – ve 2
vyhotoveních
b) zájemci o školící místo (hradí-li si náklady sám) – ve 2 vyhotoveních
3) Všechny vyhotovení smlouvy podepsané účastníkem stáže nebo statutárním zástupcem
vysílající organizace – je-li účast na odborné praxi hrazena zaměstnavatelem, vrátí zájemce o
stáž náměstkyni ošetřovatelské péče VN Olomouc nebo kontaktní osobě, která zajistí podpis
statutárního zástupce VN Olomouc a následně vrátí jedno vyhotovení smlouvy účastníkovi
stáže. V případě, že stáž účastníkovi hradí vysílající organizace, vrátí VN Olomouc jedno
vyhotovení smlouvy zpět vysílající organizaci. Jeden výtisk smlouvy archivuje VN Olomouc.
Účastník, který si hradí stáž sám, přiloží ke smlouvě kopii dokladu o ukončeném odborném
vzdělání (vysvědčení, diplom).
4) Při nástupu na školicí místo obdrží účastník vizitku, kterou je povinen viditelně nosit po
celou dobu trvání školního místa.
5) Absolvování školicího místa potvrdí školitel do indexu odbornosti účastníka nebo mu
vystaví ”Potvrzení o účasti na školicí akci”.
Obecná informace
Stážista si na odbornou praxi přinese vlastní osobní ochranný oděv a obuv.
Kontakt:
Ústředna: 973 201 111
náměstek pro oš. péči VNO Mgr. Hana Zrníková tel.: 973 407 061, 723 954 651 e-mail:
zrnikovah@vnol.cz, Adresa: VNO Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc
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Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 779 00 O L O M O U C
Česká republika
náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči - vzdělávání

Přihláška
na odbornou praxi specializačního vzdělávání/školící místo ve VN Olomouc
odbornou praxi /školící místo - modul…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
na oddělení: …………...………………………………..………………………………………
Termín:………………………………… v délce……………………....pracovních dnů,
školitel:……………………………………………………………………………………
Příjmení, jméno, titul účastníka:…………………………………..……...………………
Datum narození:……………………………stát. přísl.:……………………...…………...
Bydliště:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...PSČ:……………..…….
Zaměstnavatel:…………………………………………………………………………..
IČO:………………………………………………………………………………..……..
Jméno statutárního zástupce organizace:……………………………………………….…
Přesná adresa organizace:………………………………………………..……………..…..
…………………………………………………..………..Telefon:……………………...
Kontaktní osoba organizace:………………………………………………………………
(jméno, telefon, e mail)
Jsem očkován (a) proti hepatitidě typu B.

Poplatek za odbornou praxi OP/školící místo se hradí, v případě úhrady
zaměstnavatele, v den ukončení OP/ŠM vystavením faktury VN Olomouc,
v případě samoplátce, v den nástupu.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlasím, aby uvedená osobní data byla
VN Olomouc použita pro účely archivace.

……………………………………….
Razítko a podpis zaměstnavatele

…………………………….
Datum a podpis stážisty
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