
preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzárnípreventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární
péčepéče
laboratorní, lékárenské péčelaboratorní, lékárenské péče
autoptického odděleníautoptického oddělení
úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetrǒvatelskou péči,úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetrǒvatelskou péči,  

Akreditovaný kvalifikační kurz - získání odborné způsobilosti k výkonuAkreditovaný kvalifikační kurz - získání odborné způsobilosti k výkonu
povolání sanitárě pro činnosti v oblasti:povolání sanitárě pro činnosti v oblasti:

kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo prí̌mýmkde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo prí̌mým
vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bezvedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez
odborného dohledu.odborného dohledu.

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 
pořádá

dovršení věku 18 letdovršení věku 18 let
ukončené základní vzděláníukončené základní vzdělání
dobrý zdravotní stav - potvrzení od lékarědobrý zdravotní stav - potvrzení od lékarě  

očkování proti hepatitidě typu Bočkování proti hepatitidě typu B  
zájem o práci ve zdravotnictvízájem o práci ve zdravotnictví
dobrý zdravotní stav – nutno doložitdobrý zdravotní stav – nutno doložit
potvrzenípotvrzení  

Vstupní prědpokladyVstupní prědpoklady

                o zdravotní způsobilostio zdravotní způsobilosti

                od registrujícího praktického lékarěod registrujícího praktického lékarě

On-line přihlášení na kurz ZDE

Informace:Informace:  
Mgr. Jarmila DostálováMgr. Jarmila Dostálová
  558 415 021, 604 227 082558 415 021, 604 227 082
dostalova@nemfm.czdostalova@nemfm.cz

180 vyučovacích hodin180 vyučovacích hodin    - 100 hodin teorie + 80 hodin praxe- 100 hodin teorie + 80 hodin praxe
výuka bude probíhat 2 x týdněvýuka bude probíhat 2 x týdně  
učebna v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.učebna v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.
prǐhlášky doprǐhlášky do    15.2.202315.2.2023

Organizace kurzu:Organizace kurzu:

Teoretická část kurzu probíhá 2x v týdnuTeoretická část kurzu probíhá 2x v týdnu
Na ni navazuje praxe v rozsahu 80 hodin na odbornýchNa ni navazuje praxe v rozsahu 80 hodin na odborných
pracovištích a lůžkových odděleních Nemocnicepracovištích a lůžkových odděleních Nemocnice  

Průběh výuky:Průběh výuky:

                ve Frýdku – Místku, p.o.ve Frýdku – Místku, p.o.

Ukončení kurzu:Ukončení kurzu:
        Závěrečná zkouška z praktické části, písemný test a ústníZávěrečná zkouška z praktické části, písemný test a ústní
        zkouška z teoretické části. Po úspěšném ukončení kurzu získázkouška z teoretické části. Po úspěšném ukončení kurzu získá
        absolvent Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Sanitářabsolvent Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Sanitář
        dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékarškých zdravotnickýchdle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékarškých zdravotnických
        povoláních.povoláních.

5 900,- Kč5 900,- Kč
3 000,- Kč – zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.3 000,- Kč – zaměstnanci Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o.

50 % ceny do 28.2.202350 % ceny do 28.2.2023
50 % ceny do 30.5.202350 % ceny do 30.5.2023

číslo účtu174-63407764/0600číslo účtu174-63407764/0600
variabilní symbol – datum narození ve tvaru: DDMMRRRRvariabilní symbol – datum narození ve tvaru: DDMMRRRR
specifický symbol:specifický symbol:

CCena:ena:  

SSplatnost:platnost:

Platba:Platba:

--pro částku 5 900,- Kč (prí̌p. 2 x 2 950,- Kč) - 2701pro částku 5 900,- Kč (prí̌p. 2 x 2 950,- Kč) - 2701
-pro částku 3 000,- Kč (prí̌p. 2 x 1 500,- Kč) - 2702-pro částku 3 000,- Kč (prí̌p. 2 x 1 500,- Kč) - 2702

https://forms.office.com/e/CtQTxcrDKa
mailto:dostalova@nemfm.cz

