Informace pro žadatele o specializační stáže
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Žadatel o specializační stáž se obrátí na příslušnou kontaktní osobu uvedenou v tabulce, se kterou se
domluví na možnosti a termínu absolvování stáže. Po domluvení termínu žadatel vyplní formulář,
který zašle min. 4 týdny před zahájením stáže na oddělení vzdělávání (Mgr. Monika Jandová,
tel. č. 495832136, e-mail : monika.jandova@fnhk.cz). Oddělení vzdělávání na základě přijatých
údajů vystaví Dohodu o odborné stáži, která může být vyhotovena mezi FN HK a zaměstnavatelem
stážisty nebo mezi FN HK a stážistou.
V případě, že je dohoda uzavřena mezi FN HK a stážistou je nutné, aby před nástupem na stáž
žadatel doložil na oddělení vzdělávání kopii pojištění odpovědnosti za škodu v občanském
životě.

Specializační vzdělávání
Název oboru*

Kontaktní osoba

Mgr. Monika Jandová
Intenzivní péče teoretická a praktická část oddělení vzdělávání

Telefon, e-mail
495832136
monika.jandova@fnhk.cz

Intenzivní péče v
pediatrii

Bc. Jitka Nováková
vrchní sestra
Dětská klinika

495832535
jitka.novakova@fnhk.cz

Ošetřovatelská péče v
pediatrii

Bc. Jitka Nováková
vrchní sestra
Dětská klinika

495832535
jitka.novakova@fnhk.cz

Mgr. Monika Jandová
Ošetřovatelská péče
v chirurgických oborech oddělení vzdělávání

495832136
monika.jandova@fnhk.cz

Ošetřovatelská péče
v interních oborech

Mgr. Monika Jandová
oddělení vzdělávání

495832136
monika.jandova@fnhk.cz

Ošetřovatelská péče v
psychiatrii

Ladislav Kříž,
vrchní sestra
Psychiatrická klinika

495832610
ladislav.kříž@fnhk.cz

Perioperační péče

495833512
Bc. Pavlína Kutílková,
pavlina.kutilkova@fnhk.cz
vrchní sestra
Odd. Centrálních sálů a sterilizace

Intenzivní péče v porodní Bc. Iveta Liebichová
vrchní sestra
asistenci
Porodnická a gynekologická
klinika

495833318
iveta.liebichova@fnhk.cz

Bc. Iveta Liebichová
Perioperační péče v
gynekologii a porodnictví vrchní sestra
Porodnická a gynekologická
klinika

495833318
iveta.liebichova@fnhk.cz

Aplikovaná fyzioterapie

Mgr. Bohuslava Věchtová,
školitelka

495837457
bohuslava.vechtova@fnhk.cz

Rehabilitační klinika
Ergoterapie pro dospělé

Mgr. Bohuslava Věchtová,
školitelka
Rehabilitační klinika

495837457
bohuslava.vechtova@fnhk.cz

Klinická hematologie a
transfuzní služba
(pro zdravotní laboranty)

Zdenka Pavlíková, vedoucí
laborantka
IV. interní hematologická klinika

495832276
zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Hana Krejčí,
vedoucí laborantka
Transfuzní oddělení

495832301
hana.krejci@fnhk.cz

Klinická biochemie
(pro zdravotní laboranty)

Bc. Jana Blažková
vedoucí laborantka
ÚKBD

495833377
jana.blazkova@fnhk.cz

Alergologie a klinická
imunologie
(pro zdravotní laboranty)

Hana Kotlandová
úseková laborantka
ÚKIA

495832697
hana.kotlandova@fnhk.cz

Jitka Kolovratníková,
Klinická biochemie
(pro odborné pracovníky v sekretářka přednosty
laboratorních metodách)
ÚKBD

495833810
jitka.kolovratnikova@fnhk.cz

Klinická hematologie a Mgr. Ilona Fátorová,
vedoucí laboratoře
transfuzní služba
(pro odborné pracovníky v IV. interní hematologická klinika
laboratorních metodách)

495834688
ilona.fatorova@fnhk.cz

MUDr. Vít Řeháček,
vedoucí lékař
Transfuzní oddělení
prof.. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Alergologie a klinická
Přednosta ÚKIA
imunologie
(pro odborné pracovníky v
laboratorních metodách)
Klinická psychologie

Mgr. Rastislav Žirko,
školitel – garant oboru
Psychiatrická klinika

495833445
vit.rehacek@fnhk.cz
495833454
jan.krejsek@fnhk.cz

495800955
rastislav.zirko@fnhk.cz

Zobrazovací technologie Jitka Součková,
vedoucí radiologická asistentka
v radiodiagnostice
Radiologická klinika

495832203
jitka.souckova@fnhk.cz

Zobrazovací a ozařovací Milena Matysová
vedoucí radiologická asistentka
metody v nukleární
ONM
medicíně

495833310
milena.matysova@fnhk.cz

Výživa dospělých

Jaroslava Pavlíčková,
školitelka
Oddělení nutričních terapeutů

495832551
jaroslava.pavlickova@fnhk.cz

Certifikované kurzy
Název oboru

Kontaktní osoba

Telefon, e-mail

Audiometrie

Miroslava Hloušková, 495832490
školitelka
Klinika ORL a chirurgie
hlavy a krku

Specifická
ošetřovatelská péče při
endoskopických
vyšetřovacích a
léčebných metodách
zažívacího traktu

Květoslava Vašíčková 495832364
Hametová, vrchní sestra květoslava.vasickova@
II. interní
fnhk.cz
gastroenterologická kl.

Metody stanovování
individuálních
nutričních potřeb u
pacientů v těžkém stavu

Jaroslava Pavlíčková,
školitelka
Oddělení nutričních
terapeutů

495832551
jaroslava.pavlickova@fnhk.cz

Komunitní nutriční péče Jaroslava Pavlíčková,
a poradenství u seniorů školitelka
Oddělení nutričních
terapeutů

495832551
jaroslava.pavlickova@fnhk.cz

Ošetřovatelská péče o
pacienta se zavedeným
žilním portem –
teoretická a praktická část

Mgr. Dagmar Švecová
vrchní sestra
Klinika onkologie a
radioterapie

495834620
dagmar.svecova@fnhk.cz

Ošetřovatelská péče o
pacienta s periferie
zavedeným centrálním
katétrem (PICC) teoretická a praktická
část

Mgr. Dagmar Švecová
vrchní sestra
Klinika onkologie a
radioterapie

495834620
dagmar.svecova@fnhk.cz

Poruchy polykání –
diagnostika a léčba
teoretická a praktická
část

495832464
Radka Koblížková
Sekretářka přednosty
radka.koblizkova@fnhk.cz
Klinika ORL a chirurgie
hlavy a krku

Fyzioterapie u poruch
polykání
teoretická a praktická
část

Mgr. Ondřej Němeček
vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační klinika

Specifická
ošetřovatelská péče o
nehojící se rány a
defekty

Jana Krpatová
495836355
vrchní sestra
jana.krpatova@fnhk.cz
Klinika nemocí kožních
a pohlavních

Elektrokardiografie v
diagnostice poruch
srdečního rytmu

Jiří Duda
vedoucí úseku
Invazivní
elektrofyziologie a

495833190
ondrej.nemecek@fnhk.cz

495834206
jiri.duda@fnhk.cz

Cena / 1 týden
*

kardiostimulace
Hodnocení rizik,
prevence a léčba
dekubitů

Mgr. Monika Jandová
oddělení vzdělávání

Metody sterilizace a
dezinfekce – způsoby
jejich kontroly

Bc. Pavlína Kutílková, 495833512
vrchní sestra
pavlina.kutilkova@fnhk.cz
Odd. Centrálních sálů a
sterilizace

Umělá plicní ventilace

Mgr. Monika Jandová
oddělení vzdělávání

495832136
monika.jandova@fnhk.cz

495832136
monika.jandova@fnhk.cz

* Cena CK za 1 týden stáže ve výši 3.950,- Kč + DPH
za 2 týdny stáže, ve výši 7.350,- Kč + DPH

* V případě, že u daného oboru není uvedena teoretická část, jedná se pouze o praktickou část.

Akreditovaný kvalifikační kurz
Název oboru

Kontaktní osoba

Telefon, e-mail

Cena / kurz

Sanitář teoretická a praktická
část

Bc. Renata Hanušová
Oddělení vzdělávání

495834152
renata.hanusova@fnhk.cz

9.010 ,- Kč

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html

