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Jméno:

Petra Šiprová

Narozena:

30. 3. 1969 v Brně

Bydliště:

Kuřim, Wolkerova 905, 664 34

Telefon:

+420 604 961 470

E-mail:

jsipr@volny.cz

Stav:

vdaná

Vyznání:

římskokatolické

Vzdělání:

1991 - 1992 Střední zdrav. škola Brno – obor zdravotní sestra.
1990 - rekvalifikační studium ÚP, obor ošetřovatelka
1987 -1990 Lékařská fakulta MU v Brně – obor všeobecné lékařství, 5 semestrů
1983 - 1987 Gymnázium Brno, Vídeňská ul.

Praxe:

7
/2010 - 8/2016 Hospic sv. Alžběty o.p.s. – staniční sestra, odborný školitel NCONZO
9/2009 - 7/2010Gabriela o.s.(zřizovatel Hospice sv. Alžběty) – všeobecná sestra
3/2001 - 10/2009, sekretářkaneziskového obč. sdružení pracujícího v oblasti školství.
9/2004 - 01/2009 Středisko psychologických služeb Brno - asistentka
8/1993 - 9/2004, mateřská dovolená, tři děti.
7/1991 - 8/1993, FNsP Brno – Bohunice. Po ukončení studia lékařské fakulty jsem
pracovala jako ošetřovatelkana klinice infekčních choroba při zaměstnání vystudovala
SZŠ. Po maturitě jsem nastoupila jako všeobecná zdravotní sestra na chirurgickém
oddělení.

V 04/2006 jsem od Ministerstva zdravotnictví získala osvědčení „Registrovaná všeobecná
sestra“, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
,
registrační číslo 005-0131-0205 (dříve 005-0111-0412).

Členství v odborných společnostech:

Česká asociace sester, sekce léčby bolesti a paliativní péče

Kurzy:

5/2016 Nové poznatky v prevenci dekubitů
1/2016 Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
10/2015 Vlhké hojení ran a kompresivní terapie
6/2015 Hydroterapie – metoda hojení ran
3/2015 Certifik. kurz Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby
05/2014 Hojení ran komplexně a profesionálně
6/2013 Seminář Role hospicové péče ve zdravotním systému – zkušenost z USA
4/2013 Kurz Kompresivní terapie
11/2012 Kurz Hungarian Hospice Foundation (Budapest)
1/2012 ELNEC – vzdělávací konsorcium zdravotních sester pracujících s pacienty
v konečné fázi života
10/2010 Seminář Management inkontinence
3/2010 Kurz Zvláštnosti oš. péče o seniory s poruchou paměti a demencí
2010 - 2012 Akreditované semináře: Důstojnost člověka v nemoci, Hodnocení a léčba
bolesti u nevyléčitelně nemocných pacientů, Paliativní péče o geriatrického pacienta,
Desinfekce a sterilizace, Ošetřování chronických ran, Nutriční podpora v paliativní péči,
Psychologie umírajících, syndrom vyhoření a jeho profylaxe, Prvky kinestetiky v péči o
imobilní klienty, Duchovní péče o nevyléčitelně nemocné, Dušnost v paliativní medicíně,
Antidekubitní matrace a prevence dekubitů (aktivní účast)
11/2009 Kurz Neodkladná péče o pacienta s ohrožením života
10/2009 Certifikovaný kurz Paliativní ošetřovatelská péče
2006-2007 Proseminář waldorfské pedagogiky – akreditace MŠMT
2001 výcvik Organizátor ekologických akcí pro mládeže
1987 kurz Dobrovolná sestra ČSČK
1985 výcvik Vodní záchranná služba ČSČK

Další dovednosti:
řidičský průkaz skupiny B (1989)
práce na PC - Word, Excel, Outlook Expres, Internet
lektorování rukodělných kurzů, tvořivé aktivity pro veřejnost
pečlivost, spolehlivost, dobré organizační schopnosti

V Kuřimi 10. 9. 2017
Petra Šiprová

