Praktické školení

Zavádění hygienických a protiepidemických
opatření proti COVID-19, činnosti
epidemiologické sestry, provozní řády
a pandemický plán při pandemii COVID-19
7.-8. září 2021, Nemocnice Šumperk a.s.
V současné době všichni poskytovatelé zdravotních služeb, v souladu s aktuální
epidemiologickou situací, zpracovávají a zavádějí hygienické a protiepidemické postupy proti
vzniku a šíření COVID-19. Ve spojitosti s tímto také aktualizují své provozní řády, vypracovávají
provozní řády pro odběrová centra a očkovací centra, aktualizují pandemické plány apod. Tyto
postupy musí odpovídat charakteru poskytované zdravotní péče a musí vycházet z hodnocení
rizik vzniku a šíření infekce v konkrétních podmínkách poskytovatele.
Školení identifikuje procesy, spojené s rizikem vzniku a šíření infekčních onemocnění,
včetně COVID-19, a prezentuje postupy k minimalizaci vzniku a šíření infekce v provozu
zdravotnického zařízení. V souvislosti s tímto budou prezentována i nová ustanovení zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na školení bude také prezentována současná
epidemiologická situace v ČR a ve světě v souvislosti s COVID-19, rizika šíření infekce a
možnosti prevence. Budou prezentovány možné vzory provozních řádů a vzor pandemického
plánu v souvislosti s pandemií COVID-19.
Školení je určeno pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky,kteří jsou pověřeni
vypracováním, zaváděním a udržováním preventivních i nápravných hygienických a
protiepidemických opatření (vrchní a staniční sestry, epidemiologické sestry, ústavní hygienici
apod.). Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání NLZP a je ohodnocena kredity POUZP.

Organizační pokyny
Místo konání: přednáškový sál, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 41, 787 01 Šumperk
Cena školení:
3 800 Kč bez DPH za osobu, DPH 21%, max. počet 60 účastníků
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady za účast na kurzu, skripta, občerstvení, obědy.
Svou účast prosím potvrďte do 30. 6. 2021, na e-mail: renata.podstatova@csaz.cz
V emailu uveďte Vaše jméno, zdravotnické zařízení a jeho fakturační údaje. Obratem Vám bude
vystavena a zaslána zálohová faktura.
Ubytování účastníků: ubytování za sníženou cenu 700 Kč za 1 noc se snídaní pro 1 osobu si lze
zajistit v Hotelu Elegance, Husitská 2, 787 01 Šumperk (www.hotelelegance.cz). V ceně je
zahrnuta snídaně, parkování a volný vstup do bazénu a posilovny ve vyhrazených hodinách.
Heslo je: „školení Epidemiologická sestra“.Ubytování je možné po 2, 3 i 4 osobách. Rezervaci
ubytování potvrďte nejpozději do 20. 8. 2021. Ubytování lze samozřejmě řešit také individuálně,
v jiných ubytovacích zařízeních v blízkosti nebo podle vašich dalších potřeb.
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Program školení
1. den
9-12 hodin
• Současná epidemiologická situace v ČR a ve světě v souvislosti s COVID-19, rizika šíření
infekce a možnosti prevence, včetně očkování - doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA,
FRCPS
• Bariérový režim při příjmu, ošetřování a léčbě pacientů s COVID-19
13-16 hodin
• Hygiena provozu zdravotnického zařízení při COVID-19, platná legislativa, novela zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Dezinfekce ploch, předmětů a povrchů, dezinfekční řád, zásady úklidu
• Předsterilizační příprava, sterilizace a kontrola sterilizace
• Zásady manipulace se stravou
• Zásady manipulace s biologickým materiálem
• Zásady manipulace s odpady a chemickými látkami
• Workshop – tvorba dezinfekčního řádu pro zdravotnická pracoviště

2. den
8-12 hodin
• Program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí
• Činnosti a kompetence epidemiologické sestry a nemocničního hygienika
• Jak napsat provozní řád nemocnice, provozní řád odběrového centra, provozní řád
očkovacího centra a další interní dokumenty v oblasti hygieny a epidemiologie
• Jak napsat pandemický plán
• Jak provádět a hodnotit interní hygienické audity, vzor kontrolního listu
13-15 hodin
• Praktický vzorový hygienický audit na lůžkovém oddělení Nemocnice Šumperk a.s.
• Ukončení školení, předání Potvrzení o účasti
Odborní garanti školení
Renata Pokorná
Iveta Muroňová
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
RNDr. Renata Podstatová, MBA
Školení se koná ve spolupráci s
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