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1. Název vzdělávacího programu (certifikovaného kurzu) 

SPECIFICKÁ PÉČE O PACIENTA S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU 
 

2. Zdůvodnění, význam certifikovaného kurzu 

Certifikovaný kurz umožní účastníkům osvojení si potřebných teoretických znalostí, praktických 
dovedností a návyků týmové spolupráce i schopností samostatného rozhodování a připravit se 
tak pro vykonávání úzce vymezených specializovaných činností v poskytování ošetřovatelské 
péče pacientům s roztroušenou sklerózou (RS). 
 
3. Cíle kurzu 

Cílem kurzu je připravit všeobecnou sestru na výkon úzce vymezených činností při poskytování 
ošetřovatelské péče pacientům s RS tak, aby byla schopná orientovat se v dané problematice, 
současně byla vybavena i kompetencemi potřebnými k poskytování ošetřovatelské péče této 
skupině pacientů. 

 
4. Určení kurzu:  

Kurz je určen pro všeobecné sestry pracující v Centrech pro diagnostiku a léčbu 
demyelinizačních onemocnění (centra RS) nebo na jiných pracovištích, která se zabývají 
problematikou diagnostiky a léčby RS včetně pozdních stadií nemoci. 

 
5. Vstupní a další požadavky 

Podmínkou pro zařazení do kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné 
sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., a výkon povolání v trvání min. 3 let. 

 
6. Počet účastníků kurzu: pro teoretickou část 6 – 15, pro praktickou část 4  - 5 

7. Počet kreditů:   48 

8. Rozsah a obsah kurzu  

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Celková doba vzdělávání v kurzu je 80 hodin 
(vyučovací hodina 45 minut), z toho praktická výuka tvoří 50 % celkové doby.                      
Výuka je realizována na pracovištích Neurologické kliniky VFN Praha a jeden den praktické 
části v Domově sv. Josefa v Žirči, a to v rozsahu stanoveném tímto vzdělávacím programem. 
Pracoviště disponuje náležitým personálním, materiálním a přístrojovým vybavením.  
Obsah kurzu je vymezen v učebním plánu a v učebních osnovách. 
 

9. Učební plán a učební osnovy 

Kurz probíhá formou kontaktní výuky, důraz je kladen na aplikaci jednotlivých vědomostí do 
praxe a získávání konkrétních zkušeností, dovedností a návyků při ošetřování pacientů s RS. 
 

Téma Rozpis učiva  Počet hodin 
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Úvod do problematiky  
Role a význam RS center, cíle a koncepce péče  
o nemocné s demyelinizačním onemocněním CNS, 
standardy léčby, související legislativa, praxe, 
pojišťovnictví. 

2 

Roztroušená skleróza  Etiopatogeneze, genetické a environmentální faktory, 
formy nemoci, průběh nemoci, rizika, životní styl,  2 

Klinické příznaky a 
diagnostika RS 

Klinické příznaky, psychologická problematika RS, 
disabilita a její vývoj. Diagnostika – klinické i 
paraklinické metody (MR, odběr a vyšetření 
mozkomíšního moku, evokované potenciály, oční 
vyšetření), diferenciální diagnostika, NMO..  

4 

Léčba ataky  
Léčba ataky, prevence a léčba komplikací 
způsobených kortikosteroidy. Plazmaferéza – 
indikace, vyšetření před výkonem, sledování pacienta. 

2 

Léčba RS DMD I. linie 

Léčba DMD (disease modifying drugs) léky I.linie, 
ostatní imunomodulační a imunosupresivní léky, 
způsoby aplikace, monitoring při zahájení  
a v průběhu léčby, nežádoucí účinky a komplikace 
léčby. 

2 

Léčba RS DMD II. linie 

Léčba DMD léky II.linie, způsoby aplikace, monitoring 
při infuzní léčbě, nežádoucí účinky a komplikace 
léčby. Další imunomodulační a imunosupresivní léky, 
způsoby aplikace, monitoring při zahájení  
a v průběhu léčby, nežádoucí účinky a komplikace 
léčby. 

4 

Symptomatická léčba Medikamentózní symptomatická léčba.  
Fyzioterapie,  4 

Význam psychosociálních 
problémů u RS 

Detekce kognitivních poruch, deprese a dalších 
psychických komplikací u RS, jejich management. 
Možnosti psychoterapie. Komunikace s problémovým 
pacientem, význam a podpora práceschopnosti 
pacientů s RS, řešení situací při ztrátě 
práceschopnosti a soběstačnosti pacienta s RS. 
Základy sociálního poradenství.  Euroklíč. 
Psychoterapie. 

8 

 Sfinkterové a sexuální poruchy. 2 

 Těhotenství, hormonální léčba, menopauza. 2 

Ošetřovatelská péče 

Zaměření a priority ošetřovatelské péče u pacientů 
s RS. Edukace v ošetřovatelství se zaměřením na 
specifika u pacientů  s RS. Faktory ovlivňující edukaci. 
Edukační cíle, metody a formy edukace. spolupráce 
s rodinou a ostatními odborníky, spolupráce 
s pacientskými organizacemi. Kvalita života. Význam 
volnočasových aktivit. Dietní opatření, osteoporóza, 
kouření, alternativní léčba a její možné nebezpečí. 
Komorbidity při RS. Péče o pacienta s těžkým 
handicapem. Ošetřování dekubitů, režimová opatření.   

7 

Klinické studie Péče o pacienta v klinickém hodnocení léčiv, 
dokumentace. Základy správné klinické praxe (GCP). 1 

Praktická cvičení  

Skladování, příprava a aplikace interferonů ß-1a  
a ß-1b. Skladování, příprava a aplikace glatiramer-
acetátu
Edukace pacientů v autoaplikaci.  

. 

Monitoring pacientů v průběhu autoaplikace. 
Prevence a řešení nežádoucích reakcí a komplikací. 
Dokumentace. 
Poradenství v oblasti přepravy léků a jejich skladování 
v domácím prostředí. 

7 

Praktická cvičení Edukace pacienta na perorální imunomodulaci a 3 
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imunosupresi. Monitoring těchto léků. Hodnocení a 
podpora adherence pacienta při medikamentózní 
léčbě a léčebném režimu. 

Praktická cvičení 
Příprava a aplikace infuzní léčby (kortikosteroidy, 
cytostatika, intravenózní imunoglobuliny, 
monoklonální protilátky), monitoring pacientů, řešení 
nežádoucích účinků, edukace léčebného režimu. 

4 

Praktická cvičení 
Nácvik komunikačních dovedností, zvládání 
komunikace s depresivním, negativistickým             
a konfliktním pacientem, komunikace s pacientem 
s těžkým handicapem. 

4 

Praktická cvičení Edukace stran sexuálních a sfinkterových obtíží, 
těhotenství, kojení a menopauza.  2 

Praktická cvičení 
Dispenzarizace. Ambulantní zdravotnická 
dokumentace. Vykazování péče ZP.  
Management klinických studií. 

3 

Praktická cvičení 
Příprava a asistence při LP. Péče o pacienta po LP. 
Prevence postpunkčních komplikací. Transport 
biologického materiálu do laboratoře. OCT, EP. 

5 

Praktická cvičení 
Klady a zápory podpůrných pacientských programů, 
spolupráce s rodinou, ostatními odborníky a 
pacientskými organizacemi. Dokumentace.  

2 

Praktická cvičení Psychohygiena odborníků zajišťujících péči o 
pacienty. 1 

Praktická cvičení  Péče o pacienta s těžkou invaliditou. 8 

Hodnocení kurzu 
Shrnutí, ucelený přehled problematiky, Hodnotící 
dotazník – zpětná vazba (vzor dotazníku v příloze 
tohoto programu). 

1 

Ukončení kurzu Písemný test  

Celkem  80 

 

Učební osnovy 

Rozpis učiva Počet hodin 

TEORETICKÁ ČÁST 40 (á 45 min.) 

Úvod od problematiky, cíle a koncepce péče o nemocné s RS, role a význam RS 
center, standardy léčby. 1 

Legislativa, úhradová vyhláška, vykazování pro ZP. 1 

Roztroušená skleróza, etiopatogeneze, genetické a environmentální faktory. 
Etiopatogeneze NMO. 2 

Klinické příznaky RS a NMO, formy nemoci, vývoj disability, diferenciální diagnostika. 2 

Diagnostika a diferenciální diagnostika, klinické i paraklinické metody (MR, likvor, 
evokované potenciály, oční vyšetření). 2 

Definice a léčba ataky RS a NMO. Kortikosteroidy a plazmaferéza. 2 

Léčba RS DMD I. linie. Způsoby aplikace, monitoring, nežádoucí účinky a jejich řešení, 
adherence. 2 

Léčba DMD II. linie. Způsoby aplikace, monitoring, nežádoucí účinky a jejich řešení 
Další imunomodulační a imunosupresivní léky, způsoby aplikace, monitoring při 
zahájení a v průběhu léčby, nežádoucí účinky a komplikace léčby. Léčba NMO. 

2 
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Farmakovigilance v léčbě RS (vč. časné diagnostiky PML, sekundárních autoimunit, 
ITP, poruch ledvinných funkcí, infekcí) 2 

Symptomatická medikamentózní léčba, léčebný režim. 2 

Disabilita, fyzioterapie u pacientů s RS v časných a pokročilých stádiích (paréza, 
spasticita, atrofie z inaktivity). 2 

Psychologická problematika  RS (detekce kognitivních poruch, deprese a dalších 
poruch u RS, kognitivní trénink). 2 

Psychoterapie. 2 

Těhotenství, menopauza. 2 

Sociální problematika pacienta v časných a pozdních stádiích RS – invalidita, 
příspěvky na péči, kompenzační pomůcky, ústavní péče. Euroklíč. Práceschopnost a 
její ovlivnění, soběstačnost. 

2 

Komunikace s problematickým pacientem (depresivní, negativistický, konfliktní, těžce 
handicapovaný, pacient s těžším kognitivním deficitem). 2 

Stanovení priorit péče v jednotlivých stádiích RS. Kvalita života, hodnocení 
soběstačnosti a její ovlivnění. Spolupráce s dalšími odborníky v péči o pacienta s RS. 
Spolupráce s rodinou, pacientské organizace. 

2 

Sfinkterové a sexuální poruchy. 2 

Péče o pacienta s těžkým handicapem. Péče o imobilního pacienta – výživa, polykání, 
dekubity, inkontinence, polohování, rehabilitace. 2 

Dietní a režimová opatření, kouření, osteoporóza, alternativní léčba, komorbidity. 
Ovlivnění životního stylu, význam volnočasových aktivit. Péče o pacienta v klinickém 
hodnocení léčiv. 

2 

Edukace v ošetřovatelství se zaměřením na specifika u pacientů  s RS. Faktory 
ovlivňující edukaci. Edukační cíle, metody a formy edukace. Podpůrný program 
odvykání závislosti na tabáku.   

2 

Rozpis učiva Počet hodin 

PRAKTICKÁ ČÁST 40 (á 45 min.) 

Skladování, příprava a aplikace interferonů ß-1a  a ß-1b. Edukace pacientů 
v autoaplikaci. 
Monitoring pacienta v průběhu nácviku aplikace a selfmonitoringu rozpoznávání 
akutních komplikací. 
Prevence a řešení nežádoucích reakcí.     
Dokumentace.  
Příprava a aplikace glatiramer acetátu. Edukace pacientů v autoaplikaci. 
Monitoring pacienta v průběhu nácviku aplikace a selfmonitoringu rozpoznávání 
akutních komplikací. 
Prevence a řešení nežádoucích reakcí.     
Dokumentace.  
Poradenství v oblasti přepravy léků a jejich skladování v domácím prostředí. 

7 

Příprava a asistence při LP. Péče o pacienta po LP. Prevence postpunkčních 
komplikací. 
Zajištění transferu biologického materiálu (včetně elektronové mikroskopie, PCR). 
OCT, EP.  

5 

Edukace pacientů na perorální medikaci. Monitoring těchto léků. Hodnocení a podpora 
adherence pacienta k medikamentózní léčbě a léčebnému režimu. 3 

Příprava a aplikace infuzní léčby, monitoring pacientů, nežádoucí účinky a jejich 
řešení. 4 

Dispenzarizace. Ambulantní zdravotnická dokumentace. Vykazování péče ZP. 3 
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Management klinických hodnocení léčiv. 
Nácvik komunikačních dovedností, zvládání komunikace s depresivním, 
negativistickým a konfliktním pacientem. Komunikace s pacientem s těžkým 
handicapem.  

4 

Poradenství stran sexuálních a sfinkterových obtíží, těhotenství, kojení a menopauzy. 2 
Ošetřovatelská péče a ošetřovatelská intervence v pozdních stádiích choroby (těžký 
hybný deficit, poruchy příjmu potravy, inkontinence, dekubity, deprese, bolest).  8 

Klady a zápory podpůrných pacientských programů, spolupráce s rodinou, odborníky   
a pacientskými organizacemi. Dokumentace. 2 

Psychohygiena odborníků zajišťujících péči o pacienty s RS a NMO. 1 
Shrnutí, ucelený přehled problematiky. Hodnotící dotazník – zpětná vazba. 1 

 
Absolvent kurzu bude
 Znát koncepci a cíle péče o pacienty s RS. 

: 

 Znát problematiku aplikací a autoaplikací imunomodulačních, imunosupresivních léků a 
monoklonálních protilátek.   

 Umět rozpoznávat nežádoucí účinky léčby a předcházet komplikacím léčby. 
 Znát problematiku monitoringu pacientů při nasazení a v průběhu léčby. 
 Znát zásady a priority ošetřovatelské péče u pacientů s RS v různých stadiích choroby.   
 Umět plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči u pacientů s RS.  
 Umět analyzovat zdravotní a sociální situaci pacientů a zajistit pomoc. 
 Umět správně komunikovat s problematickými pacienty a jejich rodinami.   
 Umět edukovat pacienty a jejich blízké v transportu, uložení a kontrole léků v domácím 

prostředí. 
 Umět edukovat pacienty a jejich blízké v aplikační technice a léčebných režimech, 

připravovat pro ně informační materiály. 
 Umět edukovat pacienty v selfmonitoringu při rozpoznávání akutních komplikací. 
 Umět pracovat se Standardem pro diagnostiku a léčbu RS a podílet se na jejich 

implementaci do praxe. 
 Znát potřeby, možnosti a rozsah péče o nemocné v pokročilém stadiu choroby v ústavním i 

domácím prostředí. 
 Umět využívat své znalosti ke zvyšování úrovně péče o pacienty s RS. 
 Znát zásady vedení ambulantní dokumentace a vykazování pro ZP 

a dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.  

 

10. Časový rozvrh kurzu   

1. část 

Čas 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 

8:00 
- 

9:30 

Úvod do 
problematiky, 
koncepce péče o 
nemocné s 
demyelinizačním 
onemocněním, RS 
centra, standardy 
péče, legislativa, 
úhradová vyhláška, 
ZP. 

Definice a léčba 
ataky RS a NMO, 
nežádoucí účinky a 
komplikace léčby 

Symptomatická 
medikamentózní 
léčba, léčebný 
režim. 

RS, těhotenství, 
menopausa 

Sfinkterové a 
sexuální poruchy      
u RS a NMO. 

 Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka 

9:45 
- 

11:15 

Roztroušená 
skleróza: 
etiopatogeneze, 
genetické a 

Léčba DMD léky 
I. linie, zahájení 
léčby.. 
Imunomodulační 

Disabilita, 
fyzioterapie    u 
pacientů s RS v 
časných a 

Sociální 
problematika 
pacienta v pozdních 
stádiích RS – 

Péče o těžce 
handicapovaného 
pacienta  s poruchou 
hybnosti, polykání, 
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environm. faktory. 
Etiopatogeneze 
NMO. 

léky, IFN 1a,1b, 
glatiramer acetát, 
orální léky, význam 
a sledování 
adherence 

pokročilých stádiích 
(paréza, spasticita, 
atrofie z inaktivity) 
 

invalidita, příspěvky 
na péči, 
kompenzační 
pomůcky, ústavní 
péče. Euroklíč. 
Práceschopnost      
a soběstačnost. 

komunikace, 
inkontinencí 

 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd 

12:00 
- 

13:30 

Klinické příznaky 
RS a NMO, formy 
nemoci, vývoj 
disability, 
diferenciální 
diagnostika  

Léčba DMD léky II. 
linie a ostatními 
imunosupresivy, 
prevence a řešení 
komplikací a 
nežádoucích účinků 
léčby,  monitoring 

Psychologická 
problematika  RS 
(detekce 
kognitivních poruch, 
deprese a dalších 
poruch u RS, 
kognitivní trénink) 
 

Komunikace s 
problematickým 
pacientem 
(depresivní, 
negativistický, 
konfliktní, těžce 
handicapovaný, 
pacient s těžším 
kognitivním 
deficitem) 

Edukace                    
v ošetřovatelství se 
zaměřením na 
specifika u pacientů  
s RS. Faktory 
ovlivňující edukaci. 
Edukační cíle, 
metody a formy 
edukace. Podpůrný 
program odvykání 
závislosti na tabáku.   

 Přestávka  Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka 

13:45 
- 

15:15 

Diagnostika – 
klinické i 
paraklinické metody 
(MR, likvor, EP, 
oční vyšetření) 

Farmakovigilance 
přípravků v léčbě 
RS včetně časné 
diagnostiky PML, 
sekundárních 
autoimunit, ITP, 
poruch ledvinných 
funkcí, infekcí 

Možnosti 
psychoterapie v 
době diagnostiky, 
časného i pozdního 
stadia RS 
 

Stanovení priorit 
péče v jednotlivých 
stádiích RS. Kvalita 
života, hodnocení 
soběstačnosti. 
Spolupráce              
s dalšími odborníky 
a rodinou. 
Pacientské 
organizace.  

Dietní  a režimová 
opatření, 
osteoporóza, 
alternativní léčba, 
komorbidity. Význam 
volnočasových 
aktivit. Péče o 
pacienta v klinickém 
hodnocení léčiv. 

 
 
2. část 
 

Čas 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 

8:00 
- 

9:30 

Skladování, 
příprava a aplikace 
interferonů β-1a, β-
1b a glatiramer 
acetátu. Edukace 
pacientů v 
autoaplikaci.  

Edukace pacientů 
na perorální 
medikaci. 
Monitoring těchto 
léků. 

Příprava a asistence 
při LP. Péče o 
pacienta po LP. 
Prevence 
postpunkčních 
komplikací. Zajištění 
transferu 
biologického 
materiálu.    

Návštěva Domova 
sv. Josefa v Žirči 
(koncepce ústavní 
péče o pacienty s 
RS). 

Příprava a aplikace 
infuzní léčby, 
monitoring pacientů, 
nežádoucí účinky a 
jejich řešení – 2. část. 

 Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka 

9:45 
- 

11:15 

Aplikace interferonů 
β-1a, β-1b a 
glatiramer acetátu 
autoinjektorem. 
Edukace pacientů    
v aplikaci 
autoinjektorem. 

Management 
klinických 
hodnocení léčiv.  

Příprava a aplikace 
infuzní léčby, 
monitoring pacientů, 
nežádoucí účinky    
a jejich řešení –          
1. část. 

Návštěva Domova 
sv. Josefa v Žirči 
(hodnocení sociální 
situace pacienta      
a potřeby domácí 
péče, potřeby 
ústavní péče 
krátkodobé i 
dlouhodobé). 

Poradenství stran 
sexuálních                    
a sfinkterových obtíží, 
těhotenství, kojení        
a menopauzy. 

 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd 

12:00 
- 

13:30 

Prevence a řešení 
nežádoucích 
účinků. Hodnocení 
a podpora 
adherence pacienta 
k medikamentózní 
léčbě a léčebném 
režimu. 

Dispenzarizace. 
Ambulantní 
zdravotnická 
dokumentace. 
Vykazování péče 
ZP.   
Vyšetření OCT.                                                                                                                  

Nácvik 
komunikačních 
dovedností, zvládání 
komunikace s 
depresivním, 
negativistickým a 
konfliktním 
pacientem. 
Komunikace s 
pacientem s těžkým 
handicapem – 1.část 

Návštěva Domova 
sv. Josefa v Žirči 
(řešení komplikací  
u pacientů s 
těžkými poruchami 
hybnosti, 
komunikace a 
příjmu potravy). 

Klady a zápory 
podpůrných 
pacientských 
programů, spolupráce 
s rodinou, odborníky   
a pacientskými 
organizacemi. 
Dokumentace. 
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 Přestávka  Přestávka Přestávka Přestávka Přestávka 

13:45 
- 

15:15 

Monitoring pacienta 
v průběhu nácviku 
autoaplikace a 
rozpoznávání 
akutních 
komplikací. 
Poradenství v 
oblasti přepravy a 
skladování léků v 
domácím prostředí. 

Vyšetření EP. 

Nácvik 
komunikačních 
dovedností, zvládání 
komunikace s 
depresivním, 
negativistickým a 
konfliktním 
pacientem. 
Komunikace s 
pacientem s těžkým 
handicapem – 2.část 

Návštěva Domova 
sv. Josefa v Žirči 
(kazuistiky 
pacientů). 

Psychohygiena 
odborníků zajišťujících 
péči o pacienta s RS   
a NMO. 
Shrnutí, ucelený 
přehled problematiky. 
Hodnotící dotazník – 
zpětná vazba. 

 
2.  Organizační a personální zajištění kurzu 

Kurz je organizován na pracovištích Neurologické kliniky VFN, pracovišti s potřebnou 
kapacitou zdravotnických pracovníků a moderního přístrojového vybavení. Klinika je 
akreditována pro výuku dle ustanovení § 45 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Výuka je doplněna o návštěvu zařízení dlouhodobé péče pro pacienty s RS, 
Domova sv. Josefa v Žirči. 
Účastníkům kurzu bude zajištěno vzdělávání erudovanými pracovníky z klinické praxe. 
Dle tohoto vzdělávacího programu. 
  
Personální zajištění 

Lektor 

Teoretickou část kurzu budou zajišťovat: 

Zařazení Pracoviště FNO 
Prof. MUDr. Eva Havrdová, 
CSc.  lékařka Neurologická klinika VFN 

Doc. MUDr. Dana Horáková, 
PhD lékařka Neurologická klinika VFN 

MUDr. Jana Lízrová 
Preiningerová  lékařka Neurologická klinika VFN 

Prim. MUDr. Libor Zámečník, 
PhD lékař Urologická klinika VFN 

MUDr. Olga Zapletalová lékařka  Neurol. odd. FN Ostrava 

Prim. MUDr. Marta Vachová lékařka Neurol. odd. Nemocnice 
Teplice  

Bc. Lenka Pyciaková všeobecná sestra Neurologická klinika VFN 
Mgr. Jana Blahová 
Dušánková   psycholog Neurologická klinika VFN 

Renáta Malinová psychoterapeut Neurologická klinika VFN 
Mgr. Lucie Suchá fyzioterapeut Neurologická klinika VFN 

Mgr. Hana Potměšilová odborník v sociální 
problematice NFOZP, ředitelka 

Bohuslava (Vlková) Kolářová všeobecná sestra Domov sv. Josefa Žirči 

Věra Ondráková všeobecná sestra Neurol. odd. Nemocnice 
Teplice 

Mgr. Petra Jílková všeobecná sestra  
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Praktickou část kurzu budou zajišťovat

Školitel 

: 

Zařazení Pracoviště VFN 

Bc. Lenka Pyciaková všeobecná sestra Neurologická klinika 
Vlasta Jonczyová všeobecná sestra Neurologická klinika 
Renáta Malinová psychoterapeut Neurologická klinika 
MUDr. Jana Lízrová 
Preiningerová lékařka Neurologická klinika 

Olga Kučerová  laborant Neurologická klinika  

Věra Ondráková všeobecná sestra Neurol. odd. Nemocnice 
Teplice 

Mgr. Petra Jílková 

konzultantka 
podpůrných 
pacientských 
programů, 
všeobecná sestra 

AD VITAM o.p.s., ředitelka 
společnosti  

Bohuslava (Vlková) Kolářová všeobecná sestra Domov sv. Josefa Žirči 
Renáta Malinová psychoterapeut Neurologická klinika VFN 

 

 

3.   Odborný garant kurzu   

prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. - lékařka Neurologické kliniky VFN 

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. - lékařka Neurologické kliniky VFN 
 

4.   Výkony a jejich četnost 

Na teoretickou část navazuje praktická část kurzu, kterou zajišťují školitelé na 
specializovaném pracovišti. Školitel je zaměstnancem specializovaného pracoviště, 
vede praktickou výuku, sleduje a dokumentuje plnění stanovených výkonů (viz tab. 
níže). Jeho úloha spočívá ve vedení nácviku jednotlivých postupů při péči o pacienty 
s RS a průběžné hodnocení získaných dovedností absolventů kurzu.  
 

Seznam výkonů odborné praxe Počet 
výkonů 

Aplikace infuzní terapie, monitoring pacientů 5 

Aplikace glatiramer-acetátu (Copaxone ) 2 

Aplikace Interferonu ß-1a (Avonex) 3 

Aplikace Interferonu ß-1a (Rebif22 a Rebif44) 3 

Aplikace Interferonu ß-1b (Betaferon) 2 
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Aplikace Interferonu ß-1b (Extávie) 2 

Edukace pacientů v autoaplikaci – inj., autoinjektor (Copaxone ) 2 

Edukace pacientů v autoaplikaci Interferonu ß-1a (Avonex) 2 

Edukace pacientů v selfmonitoringu účinků léčby 3 

Edukace pacientů v autoaplikaci Interferonu ß-1a (Rebif 22 a 44) 2 

Edukace pacientů v autoaplikaci Interferonu ß-1b (Betaferon a Extavie) 2 

Edukace pacientů v selfomitoringu při imunomodulační léčbě 3 

Edukace pacientů v selfmonitoringu při imunosupresivní léčbě 3 

Monitoring pacientů 3 

Pomoc při řešení nežádoucích reakcí po aplikacích 3 

Konzultace s pacienty ohledně léků, jejich skladování, přepravy (osobně, telef.) 3 

Příprava a asistence u LP 2 

Péče o pacienta po LP 2 

Zajištění transferů biologického materiálu na odpovídající pracoviště 3 

Hodnocení neuropsychologického stavu pacientů s RS. 3 

Hodnocení soběstačnosti pacienta s RS, kompenzační plán 2 
Hodnocení a podpora adherence pacienta k léčbě, řešení nonadherence 
pacienta. 3 

Správná komunikace s pacientem depresivním, negativistickým, konfliktním a 
s pacientem s těžkým handicapem. 3 

Hodnocení sociální situace pacienta a potřeby domácí péče (Domov sv. Josefa 
v Žirči) 3 

Vedení ambulantní dokumentace 3 

Vykazování pro ZP 2 

 
 

5.  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost 

• Samostatně aplikovat imunomodulační a imunosupresivní terapii a řešit případné 
komplikace a nežádoucí účinky léčby RS 

• Plánovat a realizovat specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s RS 

• Hodnotit výsledky a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče u pacientů s RS 

• Edukovat pacienty s RS v autoaplikační technice a léčebných režimech 
imunomodulační a imunosupresivní léčby 

• Edukovat pacienty s RS v selfmonitoringu a rozpoznání akutních komplikací 
imunomodulační a imunosupresivní léčby a reakcích na ně 

 



11/13 

6.   Způsob ukončení  

Certifikovaný kurz bude ukončen písemným testem.  

 
15.  Certifikát 

 
Po úspěšném ukončení kurzu vydá akreditované zařízení certifikát na tiskopisu 
poskytnutém ministerstvem na základě žádosti akreditovaného zařízení. Certifikát má 
platnost pro Českou republiku. 
V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent kurzu získal zvláštní odbornou 
způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu.  
 
16.  Seznam doporučené literatury 

HAVRDOVÁ,Eva a kol. Roztroušená skleróza pro zdravotnické pracovníky. Praha:GALÉN 
2015, 161 s. ISBN 978-80-7492-189-6 
HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 485 s. ISBN 978-
80-204-3154-7. 
 
HAVRDOVÁ,Eva., Martina HOSKOVCOVÁ, Jana DUŠÁNKOVÁ, Eva KRASULOVÁ, Martina 
PURŠOVÁ. Je roztroušená skleróza váš problém? 2.vydání.Unie Roska. Praha:2006. 
 
HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2005. 
89 s. ISBN 80-7345-069-0. 
 
TYRLÍKOVÁ, Ivana. 
 

Neurologie pro sestry, IDV PZ 2007 

ZAPLETALOVÁ, Olga. Roztroušená skleróza a těhotenství. Neurologie pro praxi. 2014, roč. 15, 
č. 4, s. 197-201. ISSN 1213-1814. 
 
HRADÍLEK, Pavel. Natalizumab. Farmakoterapie. 2014, roč. 10, č. 6, s. 685-690. ISSN 1801-
1209. 
 
KOVÁŘOVÁ, Ivana. Alemtuzumab. Farmakoterapie 2014;10(6):663–670. 
 
KRASULOVÁ, Eva. Teriflunomid v léčbě roztroušené sklerózy. Acta Medicinae 2015; 10:37-40. 
 
Klinický standard pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica. Dostupné 
na: http://www.czech-neuro.cz/rubrika/53-Doporucene-postupy-a-registry-Dokoncene-
S/index.htm 
 
 
Informační brožury

Bayer Health Care. Krok za krokem: Aplikační souprava. 

: 

Bayer Health Care. Krok za krokem: Manuální aplikace a střídání aplikačních míst. 
Bayer Health Care. Krok za krokem: Autoinjektor.  
Praktický průvodce správnou aplikací - Copaxone®. Informační brožura pro pacienty. 
Informace o přípravku Avonex®. Informační brožura pro pacienty. 
Začínáme s přípravkem Rebif®. Informační brožura pro pacienty. 

RS KOMPAS PLUS 1. Mám roztroušenou sklerózu 

RS KOMPAS PLUS  2. Můj život s roztroušenou sklerózou 

http://www.czech-neuro.cz/rubrika/53-Doporucene-postupy-a-registry-Dokoncene-S/index.htm�
http://www.czech-neuro.cz/rubrika/53-Doporucene-postupy-a-registry-Dokoncene-S/index.htm�
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RS KOMPAS PLUS  3. Co můžu od RS čekat? 

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Extavia 250 mikrogramů/ml, prášek a 
rozpouštědlo pro injekční roztok, Interferonum beta-1b 

RebiSmart. Průvodce s pokyny. 

Informace a poznatky o léčbě přípravkem Gilenya (fingolimod). Průvodce pro všechny, kdo trpí 
vysoce aktivní relabující-remitentní RS. 

Doporučení pro zdravotnické pracovníky k edukaci pacienta. Edukační materiál - Aubagio. 

Důležité informace týkající se léčivého přípravku MabThera (rituximab). 

Co byste měl vědět o léčivém přípravku MabThera. Důležité bezpečnostní informace pro 
pacienty léčené přípravkem MabThera. 

Pokyny pro zdravotnické pracovníky. Použití přípravku Lemtrada (alemtuzumab) u pacientů s 
relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha  

HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK 
pro účastníka vzdělávací aktivity 

 
Certifikovaný kurz  

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou 
VFN Praha, Neurologická klinika 

Termín konání od ........... do ........... 
Ke zlepšení a zachování odborné úrovně přednášek, výběru zkušených lektorů a organizačního zajištění 
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kurzu, kterého jste se zúčastnil/a, Vás žádáme o vyplnění tohoto anonymního hodnotícího dotazníku dle 
níže uvedené hodnotící stupnice. Děkujeme Vám za čas strávený nad tímto dotazníkem.                                                  
  
Stupnice hodnocení:   1 výborné,   2 průměrné,   3 slabé,   4 nevyhovující 

  
1) TÉMA PŘEDNÁŠEK   Vaše hodnocení 
 Zpracování a volba témat     
 Vyváženost jednotlivých přednášek     
 Odbornost     
 Aktuálnost      
 Přínos pro praxi     
 Jaká jsou Vaše doporučení k výběru témat přednášek?    

  

     
2) LEKTOŘI   Vaše hodnocení 
 Odborná úroveň     
 Pedagogická úroveň     
 Jaká jsou Vaše doporučení k výběru a  prezentačním dovednostem lektorů? 
   

  
3) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY   Vaše hodnocení 
 Spokojenost s organizačním zajištěním vzdělávací aktivity   
 Jaká jsou Vaše doporučení k organizaci vzdělávací aktivity? 

   

  
4) PRAXE (Vyplňte, prosím, byla-li součástí vzdělávací aktivity i praktická část) Vaše hodnocení 
 Splnila praktická část Vaše očekávání?     
 Měl/a jste možnost dostatečného nácviku praktických dovedností   
 Doporučení 

   
  
5) CELKOVÉ HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY   Vaše hodnocení 
 Splnila vzdělávací aktivita Vaše očekávání?     
 Spokojenost s lektory     
 Spokojenost s vybranými tématy     
 Spokojenost s organizací vzdělávací aktivity     
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