Konference : Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů EU.
Dne 27.5.2010 jsme se za prezidium ČAS zúčastnily konference, kterou pořádalo
MZČR v IPVZ , Budějovická 15.
Konferenci moderoval šéfredaktor Zdravotnických novin Jan Kulhavý a odbornou garanci
převzala ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA a oba její náměstci
MUDr. Markéta Hellerová a Bc. Marek Šnajdr. ( Šnajdr nebyl přítomen )
Konference byla pořádaná v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního
programu lidské zdroje zaměstnanost, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a
konkurenceschopnosti podniků.
V úvodním slovu ministryně seznámila účastníky konference s faktem, že se podařilo cca po
ročním úsilí získat finanční zdroje na další vzdělávání lékařů a nelékařů. Projekt na využití
těchto peněz/fondů je kalkulován na 3 roky. Pak náměstkyně Hellerová upřesnila, že se jedná
o částku 724 milionů a je určena na aktivity mimo nástavbové vzdělávání. Jde např. o
zaplacení stáží, školitelů a náhradu mzdy.
U nelékařských povolání půjde o certifikované kurzy, semináře, konference. Zvláštní projekt
se bude týkat komunikace.Ředitelka odboru vědy a vzdělávání Mgr. Pírková z MZČR
informovala, že projekt je spuštěn od 1.5.2010 a veškeré podrobnosti jsou na WWW
stránkách MZČR. Půjde převážně o specializační vzdělávání, rezidenční místa, prohlubování
znalostí, úroveň znalostí. Projekt lze využít v regionech mimo hlavní město Prahu.
Projekt 1 bude využit pro certifikované kurzy, manažerské vzdělávání, akreditované
kvalifikační kurzy, konference, semináře, ekonomiku, poskytování neodkladné nemocniční
péče apod. Zvláštní skupinu pro vzdělání budou kurzy pro kodéry ( ti, kteří zadávají kódy do
počítače pro pojišťovny ), které mohou využít přímo řízené organizace. Důležitý je
předpoklad, že vyškolení budou školit další.
V dalších sděleních se hovořilo o analýze regionální potřebnosti vzdělání pomocí
financování z ESF. Je nutné akreditovat např. kurzy v péči o seniory, neodkladné péči,
intenzivní péči a další. Zajímavé sdělení o praktické výuce pomocí simulace v medicině měl
MUDr. Koška , týká se převážně studujících medicíny a mladých lékařů. O zkušenostech
s projekty spolufinancované z ESF hovořila Bc. Dobešová a s harmonogramem a průběhem
realizace projektu přednášel Mgr. Gabriel z IPVZ.
Důležité pro všechny, že celý průběh odborné konference je na WWW stránkách MZČR.
Za prezidium České asociace sester se konference účastnila : Jindra Pavlicová
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