PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

POZVÁNKA
na seminář
„Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská
zdravotnická povolání“
pořádaný paní poslankyní Janou Hnykovou
a Soňou Markovou
pod záštitou Výboru pro zdravotnictví,

který se koná dne 13. listopadu 2015 od 10.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 – Malá Strana,
místnost č. 48 - „Konírna“
9:30 Registrace hostů
10:00 Úvodní slovo poslankyně Jany Hnykové, členky Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví
10:05 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – „Směřování, cíl a realizace
zákona“ – Mgr. Alice Strnadová, MBA ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání,
hlavní sestra ČR
Stanovisko MŠMT k vzdělávání sester – Mgr. Marta Stará
10:45 Statistické údaje z praxe – „Kolik vlastně máme „nelékařů“ – zástupce ÚZIS, Doc. Andrea Pokorná
11:00 Zkušenosti a praxe na Slovensku – „Představení zákona o „nelékařích“ na Slovensku“ - Mgr. Iveta

Lazorová , dipl. p. a. Prezidentka Slovenské komory sestier a porodných asistentiek a MZ Slovenské
republiky

11:30 Představy o personálním složení oddělení – „Co potřebujeme v praxi?“
A) Personální vyhláška – „Představy o změnách“
- zástupce OSZSP ČR – Bc. Dagmar Žitníková - předsedkyně
- zástupce ČAS - PhDr. Martina Šochmanová, MBA –prezidentka
- zástupce Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků - Bc. Tomáš Válek, DiS.
12:00 Přestávka - 15 minut
Pokračování:
B) Praxe ve zdravotnických zařízeních – „Počty, složení týmů a náplně činností“
- Alena Netolická – vrchní sestra ARO nemocnice Rychnov nad Kněžnou
- Mgr. Martina Vacková – manažerka kvality - Chrudimská nemocnice
13:00 Harmonizace studia na VOŠ A VŠ – „Výzva na jednotný vzdělávací systém - potřeba praxe?“
- zástupce VOŠ a VŠ - doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof.
- zástupce VŠ – prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
13:40 Diskuse
14:30 Ukončení semináře

poslankyně Jana Hnyková v. r.
členka Výboru pro sociální politiku
a členka Výboru pro zdravotnictví

Svou účast prosím potvrďte na adresu: kubank@psp.cz
nejpozději do 11. 11. 2015.

