C e rt i fi kova n ý k u r z

Paliativní péče v pediatrii
Cílem kurzu je poskytnout dětským a všeobecným sestrám
odbornou způsobilost v oblasti paliativní péče u dětí:
ºº identifikovat aktuální potřeby rodin žijících s dítětem
s život limitujícím onemocněním
ºº poskytovat paliativní péči v nemocničním i domácím
prostředí
ºº koordinovat multidisciplinární týmovou spolupráci
při zajištění péče
ºº využívat zdravotnické prostředky ke zmírnění utrpení
při zachování důstojnosti
ºº provádět edukační a poradenskou činnost pro rodiče,
sourozence, prarodiče
ºº vést podpůrnou komunikaci s dítětem a jeho blízkými
ºº praktikovat právní předpisy s ohledem na předem
vyslovené přání dítěte nebo rodiny
ºº zmírnit jejich bolest, tělesná i duševní strádání
Rozsah: 50 hodin teoreticko-praktické výuky
50 hodin odborné praxe
Termíny: teorie 16—17/9; 21—22/10; 25—26/11 2022
praxe individuálně
6 990 Kč (pro absolventy FZV UP bezplatně)
Cena:
Lektoři: MUDr. Jan Hálek, Ph.D. | Jana Rellová, DiS.

Anotace:
Kurz respektuje holistický přístup, zaměřený na komfort dítěte
a jeho rodiny, který je v paliativní péči zásadní. Kurz poskytne
účastníkům ucelený soubor teoretických znalostí a praktických
dovedností, jež jsou nezbytné pro zajištění kvalitní paliativní
péče u dětí a jejich blízkých.
Kapacita: 25 účastníků
Moduly kurzu:
1. Základní principy paliativní péče v pediatrii (3 hodiny)
2. Komunikační dovednosti — jak komunikovat s dětmi
a rodiči o smrti a umírání (11 hodin)
3. Potřeby paliativní péče u dětí a jejich rodin, plánování
péče (6 hodin)
4. Symptomy u dětí a specifická ošetřovatelská péče
v paliativní péči (20 hodin)
5. Léčba symptomů u dětí (3 hodiny)
6. Etické a právní aspekty paliativní péče v pediatrii
(4 hodiny)
7. Zátěž pečovatele v paliativní péči (3 hodiny)
8. Odborná praxe v zařízení hospicové péče (50 hodin)
Vzdělávací kurz je zakončen ústním pohovorem k vybranému
tematickému okruhu a obhajoba individuálního paliativního
plánu u dítěte.
Absolventi obdrží Certifikát
o absolvování vzdělávacího kurzu.
Registrace (QR kód) >>
czv-up.upol.cz/cs/registration/2360/detail/terms

