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Ošetřovatelský kurz domácí parenterální výživy 
pro pracovníky agentur domácí péči

30.9. 2015 

• 14:00-15:30 Certifikace poskytování DVP v agenturách domácí péče

• Selhání střeva a domácí parenterální výživa – indikace a logistika

• …………………………………………………………….……………………………………………….Novák F. 

• 15:30-17:00 Ošetřovatelské postupy v dlouhodobé parenterální výživě 
………………………………………………………………………………………………………….Havrlíková P. 

• 17:00-18:00 Komplikace domácí parenterální výživy - prevence a řešení 
z ošetřovatelského pohledu …………………………………………………………Meisnerová E.  

07.10.2015 

• 14:00-16:30 – Dílna praktických ošetřovatelských dovedností v DPV      

• 16:30-17:00 – Test teoretických znalostí

Přezkoušení z teorie a praxe v individuálních termínech 
s udělením certifikátů úspěšným absolventům – přihlášky ke 

zkoušce od 7.10.2015. 



Certifikace agentur domácí péče 
(ADP) 

pro DPV

• nastavení pravidel spolupráce mezi centry DPV 
a ADP

• dosažení garantované úrovně kvality péče

• získání výhody oproti necertifikovaným 
agenturám



Certifikace pracovníků agentur 
domácí péče (ADP) pro DPV

• zvýšení vlastní kvalifikace

• nastavení pravidel spolupráce mezi pracovníky 
centra DPV, ADP a klientem 

• zlepšení úrovně kvality péče

• získání výhody oproti necertifikovaným 
kolegům z agentury – vyšší odbornost práce 

• úroveň A1 – poskytovatel DPV 

• úroveň A2 - školitel



Výsledky pilotního projektu 
Certifikace agentur domácí péče 

(ADP) pro DPV

• Proškoleno 45(2) poskytovatelek A1 ze 4 
agentur pro 3 centra DPV (VFN, FNKV, 
Thomayerova nem.)

• Příprava certifikačních kurzů ve 2 centrech 
DVP ( FN Brno, Nový Jičín) dosažení 
garantované úrovně kvality péče

• získání výhody oproti necertifikovaným 
agenturám – bude záležet na nás všech!!!!



Vždy existuje možnost zlepšování,  

někdy se nemusí dařit,                          

ale podstatné je nikdy se nepřestat snažit


