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Praktické školení  
Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve 

zdravotnickém zařízení, činnosti epidemiologické sestry, provozní 
řády, novinky v legislativě 

 
23. - 24. listopadu 2022, Nemocnice Šumperk a.s.  

 
 

Školení seznámí účastníky s hygienou provozu zdravotnického zařízení, včetně 
hygienických a protiepidemických postupů k prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění. 
Důraz bude kladen na novou legislativu v této oblasti, včetně nových ustanovení zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další významných změn v legislativě (především 
nakládání s odpady ze zdravotnictví, nakládání se zdravotnickými prostředky atd.).  

 

Na školení bude také prezentována současná epidemiologická situace v ČR a ve světě 
nejen v souvislosti s COVID-19, rizika šíření infekce a možnosti prevence. Dále bude 
přednesena problematika rizik infekcí při cestování, migraci a medicínské turistice. 
 

Školení je určeno pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří jsou pověřeni 
vypracováním, zaváděním a udržováním preventivních i nápravných hygienických a 
protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení (vrchní a staniční sestry, epidemiologické 
sestry, ústavní hygienici apod.).  

 

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání NLZP a bude ohodnocena kredity POUZP. 
 

Organizační pokyny 
 

Místo konání: přednáškový sál, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 41, 787 01 Šumperk 
 

Cena školení:  6 800 Kč bez DPH za osobu, DPH 21%, max. počet 50 účastníků  
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady za účast na kurzu, skripta, občerstvení, obědy. 
 

Svou účast prosím potvrďte do 7.11.2022, 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 900 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 fitness. Heslo je: „školení Epidemiologická 
sestra“. Ubytování je možné po 2, 3 i 4 osobách. Rezervaci ubytování potvrďte do hotelu 
nejpozději do 7.11.2022. Ubytování lze samozřejmě řešit také individuálně, v jiných ubytovacích 
zařízeních v blízkosti nebo podle vašich dalších potřeb. 
 
Školení se koná ve spolupráci s Nemocnicí Šumperk a.s. 
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