Kurz „Prevence a kontrola infekcí v nemocnici“
pro lékaře - 2019
Odborná garance: Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí
(Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, www.nrc-hai.cz)
Anotace: Kurz je určený pro lékaře se základní specializací v oborech lékařská
mikrobiologie, infekční lékařství nebo epidemiologie (po konzultaci s organizátory
případně i jiných odborností), působící na pozicích specialistů prevence a kontroly infekcí
v rámci Programu prevence a kontroly infekcí dané nemocnice. Zavedení tohoto
specifického programu je požadováno Doporučením Rady EU z roku 2009 (Council
recommendation on patient safety incl. prevention and control of healthcare associated
infections), i národní legislativou (Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách). Program
je definován souvisejícím metodickým postupem Ministerstva zdravotnictví „Program
prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ve zdravotnických zařízeních
poskytovatelů akutní lůžkové péče (Věstník Ministerstva zdravotnictví ročník 2013, částka
2, datum vydání 4.4.2013, strana 65).
Dokument je dostupný na www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnikc2/2013_7657_2793_11.html
Kurz vychází z priorit Akčního plánu pro zvládání infekčních onemocnění (AP 6B, bod 4.4
„Omezení výskytu a důsledků infekcí spojených se zdravotní péčí z hlediska zlepšení
kvality zdravotní péče, zvýšení bezpečnosti pacientů a podpory finanční udržitelnosti
zdravotního systému“) v rámci strategie WHO „Zdraví 2020“, schválené vládou České
republiky v roce 2015.
Cílem kurzu je získání odborných dovedností pro činnost lékaře-specialisty prevence a
kontroly infekcí, úroveň „senior specialist – expert level“ dle požadavků formulovaných
v dokumentu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) „Core
competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European
Union“).
Dokument je dostupný na http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/infectioncontrol-core-competencies.pdf.
Kurz není sponzorovaný a je nezávislý na průmyslu. Příprava zahrnuje teoretický
a praktický výcvik v následujících 8 tématických okruzích (předmětech):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mikrobiologické podklady pro prevenci a kontrolu infekcí
Principy antibiotické politiky nemocnice
Epidemiologicky významné infekce v nemocnici
Ošetřovatelská péče o nemocné v riziku infekce
Metody nemocniční epidemiologie
Prevence a kontrola infekcí v nemocnici
Nemocniční hygiena
Principy ochrany veřejného zdraví

Výukové materiály: Oficiální učebnicí kurzu je monografie „Antibiotická politika a
prevence infekcí v nemocnici“, autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol. (vydalo
nakladatelství Mladá fronta – Medical services v roce 2014, dotisk 2016). Frekventantům

je tato publikace poskytována zápůjčkou na celou dobu trvání kurzu. Současně jsou jim
poskytovány všechny prezentace v tištěné podobě s prostorem na poznámky (vždy před
začátkem příslušného výukového bloku).
Organizace kurzu: Kurz je organizován jako bloková výuka (celkem 8 výukových bloků,
z toho 6 čtyřdenních v režimu půlden/den/den/půlden, 2 pětidenní v režimu
půlden/den/den/den/půlden), ve dvou semestrech (5 bloků v letním semestru 2019, 3
bloky v zimním semestru 2019). Výuka zahrnuje teoretický i praktický výcvik. Teoretická
příprava probíhá formou přednášek a seminářů, praktická příprava je organizována na
klinických pracovištích nebo jako interaktivní workshopy. Výuka probíhá ve Státním
zdravotním ústavu, v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici a
v Nemocnici Na Homolce v Praze. Maximální počet účastníků je 10.
Termíny konání:
Výukový
Výukový
Výukový
Výukový
Výukový
Výukový
Výukový
Výukový

blok
blok
blok
blok
blok
blok
blok
blok

1
2
3
4
5
6
7
8

-

únor:
březen:
duben:
květen:
červen:
září:
říjen:
listopad:

19.02.
18.03.
23.04.
28.05.
17.06.
17.09.
15.10.
19.11.

-

22.02.
22.03.
26.04.
31.05.
21.06.
20.09.
18.10.
22.11.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

(0,5-1-1-0,5)
(0,5-1-1-1-0,5)
(0,5-1-1-0,5)
(0,5-1-1-0,5)
(0,5-1-1-1-0,5)
(0,5-1-1-0,5)
(0,5-1-1-0,5)
(0,5-1-1-0,5)

Odborní garanti:


MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí Národního referenční centra pro infekce spojené se
zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha



MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., vedoucí Oddělení nemocniční hygieny, Ústřední
vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Národní referenční
centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha

Ukončení kurzu: Kurz je zakončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Absolventi
kurzu obdrží příslušný počet kreditů celoživotního vzdělávání ČLK. Absolventům, kteří
úspěšně obhájí odbornou práci a prospějí u zkoušky, bude udělen diplom Národního
referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí (SZÚ).
Přihlašování, cena kurzu a způsob platby: Zájemci o kurz vyplní přihlašovací
formulář, který je třeba odeslat na e-mailovou adresu Národního referenčního centra pro
infekce spojené se zdravotní péčí (nrc-hai@szu.cz) nejdéle do 31.1.2019. Účastnický
poplatek činí 24 000.-Kč (tj. 1000.-Kč za výukový den v délce nejméně 8 hodin).
Úhrada musí být provedena před zahájením prvního výukového bloku, tj. do 15.2.2019
(identifikace účtu bude sdělena po obdržení závazné přihlášky). Registrace účastníků
kurzu se provádí podle data přihlášení, při zohlednění jejich aktivní pracovní činnosti
v oblasti prevence a kontroly infekcí v dané nemocnici.
Kontaktní osoba (k případným dotazům): MUDr. Vlastimil Jindrák, Národní referenční
centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100
42 Praha 10, tel.: 603 440 003, e-mail: vlastimil.jindrak@szu.cz

