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Informace pro vykonání stáže Katetrizace močového měchýře u mužů 
 

• Nejprve kontaktujte urologickou sestru Michaelu Markovou a domluvte termín 
konání stáže emailem: urologie-misa@seznam.cz 

• Vyplňte formulář F316 Žádost o vykonání stáže v Úrazové nemocnici v Brně 
dostupný na webových stránkách v sekci ošetřovatelská péče (www. unbr.cz). 

• Vyplněný formulář zašlete emailem l.hofmanova@unbr.cz popřípadě poštou na 
adresu Úrazová nemocnice v Brně, Mgr. Lenka Hofmanová - vzdělávání, Ponávka 
6, 602 00 Brno, následně bude vyhotoven a zaslán příslušný typ smlouvy. 
Preferujte odeslání žádosti o stáž z elektronické adresy zaměstnavatele, 
zdravotnického zařízení (některé typy přípon emailových adres mohou být 
bezpečnostním IT systémem blokovány), popř. datovou schránkou: bntmab8 

• První den stáže se dostavte v 9 hod na Endoskopické centrum, urologická 
vyšetřovna, 1. patro Ponávky 6, Úrazová nemocnice v Brně, urologická sestra 
Michaela Marková. 

• S sebou vezměte vlastní pracovní oděv, obuv, psací potřeby, podepsanou smlouvu    
o zajištění stáže. 

• Ruce zdravotnického pracovníka musí splňovat požadavky vyhlášky 306/2012 (bez 
laku a šperků). 

 
Program stáže: 

• 1.den 
Zahájení stáže, školení BOZP, předání vizitky. 
Teorie: Urologie v kostce, výkony, vyšetřovací metody, operační techniky. 

• 1. - 5.den 
Praxe proběhne na: 
- urologické vyšetřovně: cévkování, SIK, PMK, výměna epicystostomie, cévkování 
vesicostomie, zavedení urodynamického katetru, zavedení rektálního katétru, aplikace 
EMG, výplach močového měchýře, aplikace terapeutik              do močového měchýře, 
odstranění koagul z močového měchýře, aplikace hormonální substituce, odběry 
biologického materiálu… 

- urologickém sále: seznámení s urologickými endoskopickými operacemi (TURP, 
TURIS, TURT, URS, OTIS, flexibilní cystoskopie u muže..) 
- urologické oddělení: asistence a ošetřování o PMK, epicystostomie, nefrostomie, 
urostomie 

• 5.den 
Ukončení stáže, podpis prezenční listiny, potvrzení stáže v indexu NCO NZO. 
 
Hodnocení stáže: 
Zaznamenejte na obdržený dotazník a předejte prostřednictvím školitelky na 
pracoviště vzdělávání. 
 

 
Přejeme Vám příjemné chvíle a mnoho využitých poznatků a praktických zkušeností ve 
Vaší praxi. 
Těší se na Vás kolektiv Úrazové nemocnice v Brně. 
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