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Pregraduální forma vzdělávání

Bc.

Mgr.
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Všeobecná sestra - VS
Porodní asistentka - PA
Nutriční terapeut - NT
Fyzioterapeut - FT
Zdravotnický záchranář - ZZ

• Ošetřovatelská péče v pediatrii
• Porodní asistence v komunitní
péči
• Všeobecné lékařství

Postgraduální forma vzdělávání

Sestra

Lékař

• Specializační vzdělávání –
dětská sestra
• 2 roky (240 hod. výuky)

• Předatestační kurz – Základy
dětského lékařství

Obory: NT, ZZ, FT
• ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ
 1. ročník, ZS, 20 hodin
 pouze informační – 2 přednášky
 etické aspekty smrti a umírání + diskuse
 úmrtí dítěte, perinatální hospicová péče

Obory: VS, PA
• ETIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ





2. ročník, ZS, 20 hodin
etické aspekty smrti a umírání, komunikace
perinatální hospicová péče
úmrtí dítěte, interrupce

• PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE
 3. ročník, ZS, 20 hodin
 dětská paliativní péče – 4 hodiny
 stáž v hospice sv. Lukáše, video – dětská mobilní
hospicová péče MHO

• KRIZOVÁ INTERVENCE
 1. ročník, LS, 10 hodin

Ošetřovatelská péče v pediatrii
Předmět: PALIATIVNÍ PÉČE U DĚTÍ
 2. ročník NMgr., ZS, 22 hodin
 Okruhy:
 Základní pojmy v DPP, historický vývoj paliativní péče u dětí, organizace
paliativní péče u dětí, skupiny dětí….
 Specifika úmrtí dětí v různém věku, potřeby rodičů a sourozenců.
 Péče o bolest a ostatní symptomy.
 Psychosociální a spirituální aspekty paliativní péče u dětí.
 Rodina v krizi. Komunikace a plánování péče, vedení rozhovoru s dítětem a
jeho rodiči v krizi. Základní krizová intervence v různých vývojových obdobích
dítěte.
 Možnosti podpory pozůstalých rodičů.
 Etická a právní problematika dětské paliativní péče.
 Exkurze do mobilního hospice.
Podobná náplň předmětu – při specializačním vzdělávání dětská sestra.
• Diplomové práce v oblasti dětské paliativní péče.

Všeobecné lékařství
• Povinné předměty:
Lékařská etika – 3. ročník, ZS, 30 hodin
Sociální lékařství – 5. ročník, ZS, 60 hodin
• Nepovinné předměty:
Paliativní a hospicová péče – 5. ročník, LS, 11
hodin, stáž v mobilním hospici Ondrášek

Stáž v mobilním hospici Ondrášek byla pro mě velkým
přínosem. V nemocnici jsme se za dobu studia s pacienty v
terminálním stádiu onemocnění potkávali jen výjimečně a je pro
nás celkem obtížné s takovými pacienty komunikovat (s dětmi
vůbec). Byl jsem s paní doktorkou na návštěvě v jedné rodině.
Byl to pro mě velmi silný, emocionální zážitek a bylo
velmi poučné sledovat paní doktorku, jak umí empaticky a
zároveň pravdivě komunikovat s rodinou tak, aby je psychicky
nezlomila a povzbudila do zbytku života. Všichni zaměstnanci v
MH Ondrášek jsou nejen profesionálové na svém místě, ale
zároveň jsou velmi pozitivně naladění a vládne tam přátelská
atmosféra. Myslím, že takovou alespoň jednodenní stáž
v mobilní hospici by měl absolvovat každý medik. Je to
přínos nejen v budoucím profesním životě, ale člověk si po
návštěvě mobilního hospice srovná i priority ve svém osobním
životě a zjistí, že se často stresuje bezvýznamnými věcmi (medik, 5.
ročník).

Další možnosti….
• Medico caffe
• Čokoládové srdce – projekt spolku mediků

Závěr
• Implementace myšlenek dětské paliativní péče
do výuky všech zdravotnických oborů.
• Nový způsob vzdělávání dětských sester v
bakalářském studiu – dětská sestra?

• Nutná spolupráce mezi poskytovateli hospicové
péče a vzdělávacími institucemi.
• Pozitivní přístup klinických pracovišť k paliativní
péči.
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