
Ošetøovatelská péèe u duševnì nemocného pacienta s využitím koní je souèástí komplexních léèebných a
ošetøovatelských postupù, které jsou poskytovány sestrou dle indikace lékaøe ve zdravotnickém zaøízení.
Ošetøovatelská péèe je založena na využití konì a jeho specifických vlastností v léèebném procesu k pozitivnímu
ovlivnìní duševního stavu pacienta (klienta). Základem práce sestry je práce s verbální a neverbální komunikací,
dùraz je kladený na prožitky pacienta a jejich zpracování, zamìøení na kognitivní a exekutivní funkce a vytváøení
terapeutického vztahu a spolupráce s pacientem. Využití koní v ošetøovatelství v psychiatrii se tak významnou
mírou podílí  na zvyšování kvality zdravotní péèe u pacientù s duševním onemocnìním.
Podle ustanovení § 64 zákona è. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpùsobilosti k výkonu
nelékaøských zdravotnických povolání a k výkonu èinností souvisejících s poskytováním zdravotní péèe a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o nelékaøských zdravotnických povoláních), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, získá absolvent certifikovaného kurzu zvláštní odbornou zpùsobilost v èinnostech uvedených v tomto
vzdìlávacím programu, vèetnì vymezení èinností, které jsou poskytováním zdravotní péèe.

Ošetøovatelská péèe v psychiatrii s využitím koní
Certifikovaný kurz -Vzdìlávací program akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ÈR
POØADATEL A MÍSTO KONÁNÍ:
Psychiatrická nemocnice Havlíèkùv Brod
Støedisko hiporehabilitace Pirueta
Rozkošská 2322, Havlíèkùv Brod 580 01
Kontakt: Telefon: mirka.seredova@seznam.cz 605847548(pøihlášku zašleme na vyžádání) 

1) Vstupní požadavky
 Ukonèení kvalifikaèního studia v oboru všeobecná sestra

2) Poèet úèastníkù a platba
Maximální poèet úèastníkù je 20 osob.
Celková cena kurzu: teoretická výuka 8.000,- Kè, praktická výuka 2000,- (platba na základì pøihlášky do konce 
kvìtna 2018, forma platby dle individuální domluvy)

3) Celková délka vzdìlávacího programu, termíny 
Celkový poèet vyuèovacích hodin : 100 hodin
Poèet hodin teoretické výuky – 60 hodin, poèet hodin praktické výuky – 40 hodin
Zahájení kurzu: záøí 2018, ukonèení kurzu: kvìten 2019

4) Lektoøi a garance
Mgr.et Bc.Jaroslava Knížková (garantka), MUDr.Andrea Mašková (garantka), Mgr.Miroslava Šeredová,
PhDr.Jarmila Pøevrátilová, MUDr.Eva Krejèí, Ing.Martina Mrštinová,DiS., Ing.Magda Škardová-Soukeníková,
Monika Kuchtová, DiS.

5) Cíle certifikovaného kurzu
Cílem kurzu je pøíprava nelékaøských zdravotnických pracovníkù (všeobecných sester) pro speciální èinnosti,
pro které úèastníci kurzu získávají zvláštní odbornou zpùsobilost, vèetnì vymezení èinností, které jsou pro
speciální práci sester v oblasti ošetøovatelské. Zvláštní zøetel je vìnován ošetøovatelským plánùm, jejich realizaci

Všeobecná sestra v rozsahu své zpùsobilosti bude po získání zvláštní odborné zpùsobilosti vykonávat èinnosti,
K

6) Zvláštní odborná zpùsobilost

teré jsou poskytováním zdravotní péèe

7) Zpùsob ukonèení a certifikát
Ukonèení certifikovaného kurzu je podmínìno 85 % úèastí na teoretickém vyuèování, 100% úèastí na odborné
praxi a úspìšným složením závìreèné zkoušky, která se skládá z praktické a teoretické èásti. U praktické
zkoušky prokazuje všeobecná sestra samostatné zvládnutí praktického výkonu v rámci ošetøovatelského procesu
v psychiatrii s využitím konì. V teoretické èásti zkoušky odpoví na tøi otázky z uèiva v jeho komplexu a obhájí
vlastní pøípadovou studii konkrétního pacienta vèetnì individuálního ošetøovatelského plánu, ošetøovatelských
intervencí a hodnocení v rozsahu 5 stran, kterou vypracuje pøed termínem teoretické zkoušky.
Psychiatrická nemocnice Havlíèkùv Brod vydá absolventovi kurzu certifikát na tiskopisu poskytnutém MZÈR
po úspìšném absolvování certifikovaného kurzu. V certifikátu budou uvedeny èinnosti, k nimž absolvent
certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou zpùsobilost v rozsahu vzdìlávacího programu, vèetnì vymezení
èinností, které jsou poskytováním zdravotní péèe.

a hodnocení poskytnuté ošetøovatelské péèe v psychiatrii pøi využití koní.
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