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Podpora vzdělávání lékařů

V Ortoped

Soukromá ortopedická ordinace v Praze 10
hledá ortopeda na celý i částečný pracovní
úvazek i na zástupy za dovolené (i důchodce).
Možnost ambulantní operativy. V případě zájmu možné i přenechání praxe.
Tel.: 602 391 787.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je
generálním partnerem projektu „Vzdělávání zdravotníků – Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí“, financovaného
ze sociálních fondů EU.
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V Praktický lékař

Vrchlabí – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání,
HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.

V Jaké formy vzdělávání lékařů budou
v letech 2010–2013 podpořeny z fondů
EU?
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Jde o následující akce:
t Licencovaný zahraniční certifikovaný
kurs Poskytnutí neodkladné nemocniční
V Praktický lékař
péče ATLS (Advanced Trauma Life SupMost – praktický lékař, nástup ihned/dohodou za odpovídající platové ohodnocení. Týport Program for Doctors) pro zdravotden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP,
nické týmy zabezpečující neodkladnou
DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializo((()*#"&+,$#$-.&*/'#.0,$-1,.-)1* #
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a resuscitační péči a ošetření závažně
vanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
zraněných pacientů na urgentních pří!!"#$#%&'
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jmových ambulancích lůžkových zdraV Kardiolog
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votnických zařízení. Jde o celosvětově
Ústí nad Orlicí – kardiolog, nástup ihned/do($6&./.7
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jediný uznávaný nástroj standardizace
hodou za odpovídající platové ohodnocení.
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Týden dovolené navíc, týden na vzdělávání,
multidisciplinární péče
HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/speciao závažně zraněné pacienlizovanou způsobilost.
ty na urgentních odděleKontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
ních nemocnic.
V Lékař pro rehabilitaci
t Certifikované kursy pro
Rožnov pod Radhoštěm – lékař pro rehabilizískání zvláštní odborné
taci, nástup ihned/dohodou za odpovídající
způsobilosti podle zákona
platové ohodnocení. Týden dovolené navíc,
týden na vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme:
č. 95/2004 Sb. v 36 vybraVŠ, odbornou/specializovanou způsobilost.
ných lékařských oborech
Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
t Vzdělávací program
V Praktický lékař
Ekonomika zdravotnictví,
Písek – praktický lékař, nástup ihned/doho" " %(")  " ""  $"" %"" "%
ekonomika zdravotnicdou za odpovídající platové ohodnocení. Tý $ "  "" 
kých zařízení a manageden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP,
ment zdravotnických zaDPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou způsobilost.
řízení – je určen předeKontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
vším pro management organizací přímo
řízených ministerstvem zdravotnictví,
V Klinický psycholog
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kteří dosud nejsou absolventy studia
Valašské Meziříčí – klinický psycholog, nástup
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ihned/dohodou za odpovídající platové
MBA.
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ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na
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t Konference, semináře a workshopy –
vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odbor""" +
"(&" %("  (
jsou určeny především pro praktické lénou/specializovanou způsobilost.
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Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
kaře pro dospělé, praktické lékaře pro
děti a farmaceuty. Umožní lékařům všech
V Chirurg
odborností obnovovat si znalosti a doŽatec – chirurg, nástup ihned/dohodou za od ("  "" (" %"   "" " "$ "!"
vednosti v oblasti prevence, léčebných
povídající platové ohodnocení. Týden dovo" (""  % ""'$(" "$"$ " $""
lené navíc, týden na vzdělávání, HPP, DPP. Popostupů a diagnostiky chorob, získávání
   "*"!""  "     #  
žadujeme: VŠ, odbornou/specializovanou
znalostí a dovedností v nových pracovzpůsobilost.
ních postupech, metodách a farmakoKontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
terapii a věnují se též legislativním a eticATLAS, a. s., tř. T. Bati 5135, 760 01 Zlín, Nabídky se strukturovaným životopisem zaV Praktický lékař
e -mail: mikulcikova@nemocniceatlas.cz , tel.: sílejte nejdéle do 17. 12. 2010 na adresu
!"#$#%&'$())*+)**(,#-."(%#/(01(!&%.,2&%33444)
56756)*44458794:;kým otázkám i rozvoji komunikačních
Bystřec (Pardubický kraj) - praktický lékař, ná- 571 857 113.
ONMB, a. s., personální oddělení, V. Klemendovedností.
stup ihned/dohodou za odpovídající platové
ta 147, 293 01 Mladá Boleslav, nebo na
t Kurs pro kodéry s cílem zvyšování kvaV
ohodnocení. Týden dovolené navíc, týden na
Praktický lékař
e-mail: anna.vankova@onmb.cz.
vzdělávání, HPP, DPP. Požadujeme: VŠ, odborDomov pro seniory se sídlem v Praze 8 přijme
lifikace zdravotnických pracovníků organou/specializovanou způsobilost.
na poloviční úvazek praktického lékaře/
nizací přímo řízených ministerstvem
Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
lékařku.
zdravotnictví v oblasti kódování diagnóz
E-mail: sobolova@ddkobylisy.cz, telefon číslo: XXOSTATNÍ
V Praktický lékař
pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuz284 001 736.
V Pronájem sálů
Doksy – praktický lékař, nástup ihned/dohoných oblastech zdravotnické informatiky,
Ortopedická klinika ASK ToRe, s. r. o., Ostrava
V Zástupce primáře G-P
dou za odpovídající platové ohodnocení. Tývčetně jejích právních, etických, technicnabízí
pronájem
plně
vybavených
zákrokoden dovolené navíc, týden na vzdělávání, HPP, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., vykých, společenských, vědeckých, statisDPP. Požadujeme: VŠ, odbornou/specializo- pisuje výběrové řízení na funkci zástupce vých sálů sloužicích k jednodenní chirurgii
vanou způsobilost.
primáře oddělení porodnictví a gyneko- s vyškoleným personálem, v blízkosti centra
tických a finančních aspektů.
Ostravy.
Kontakt: lucie.madejewska@mediclinic.cz.
logie. Požadujeme: specializovanou způsot Vzdělávací stáže, kursy, konference
Více informací na tel.: 731 372 631.
bilost v oboru, 10 let praxe, zdravotní způa semináře v zubním lékařství – konkrétV Gynekolog
sobilost, bezúhonnost, organizační schopní obsah a náplň akcí budou vytvořeny
Nemocnice ATLAS, a. s., Zlín přijme do pra- nosti. Nabízíme: zajímavé osobní mzdové V Přenechání ordinace
covního poměru lékaře/ku pro oddělení ohodnocení, mimořádné odměny, možnost Přenechám zavedenou gynekologickou ordidle potřeby zdravotnických zařízení,
gynekologie.
ubytování, různé zaměstnanecké výhody naci v Teplicích.
ale také s důrazem na etické normy
Tel.: 602 487 014 mezi 18-20 hod.
Písemné nabídky s CV zasílejte na: Nemocnice a další.
chování, přístup k pacientům a právní
povědomí.
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Objednací kupón Zdravotnických novin
Předplatné:

Standardní, roční 799 Kč

Studentské, roční 639 Kč

Balíček 1 + 1, roční* 1220 Kč

*speciální nabídka kombinace předplatného Zdravotnických novin a Florence.

ODBĚRATEL:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (nevyplňujte, jsou-li shodné s odběratelem):

Titul:.............. Jméno a příjmení:................................................

Organizace:..................................................................................

Organizace:.................................................................................. Adresa: .................................. PSČ a město: ...............................
Obor činnosti: .............................................................................. IČ: ........................................... DIČ:..............................................

Tel.:....................... E-mail:...........................................................
Vyplněný kupón zašlete poštou na adresu:Postservis,

Způsob úhrady:

složenka

faktura

oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9,

faxem na číslo 284 011 847 nebo e-mailem na adresu predplatne@ambitmedia.cz.
Předplatné si můžete objednat také na bezplatné infolince České pošty800

300 302 nebo webových stránkách www.periodik.cz.

Datum:............................................ .............................................Podpis:..............................................................................................
Vyplněním a podpisem tohoto kupónu souhlasím s tím, aby vydavatelství Ambit Media, a.s., shromažďovalo a zpracovávalo ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
osobní údaje uvedené v objednacím kupónu. S úplným poučením o ochraně osobních údajů jsem se seznámil na webových stránkách vydavatele www.ambitmedia.cz. Tyto údaje poskytuji dobrovolně.
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V Vyžaduje se nějaká finanční spoluúčast na nákladech?
Ne, všechny vzdělávací aktivity projektu
jsou bezplatné. Pouze cestovné a diety
hrazeny nejsou.



Adresa: .................................. PSČ a město: ............................... Tel.:....................... E-mail:............................................................

V Co konkrétně obnáší finanční podpora projektu vzdělávání lékařů?
U certifikovaných kursů v sobě zahrnuje
nejen platbu akreditovanému pracovišti
za praktickou část kursu, ale též přímou
podporu zaměstnavateli po celou dobu
účasti lékaře na certifikovaném kursu.
Přímá podpora, tj. náhrada mzdy zaměstnance účastnícího se kursu, bude proplácena všem zaměstnavatelům, a to až do
výše trojnásobku minimální mzdy, tj. cca
24 000 Kč měsíčně.

V Jaké podmínky musí lékař splňovat,
aby se mohl přihlásit do certifikovaného kursu projektu?
t Lékař si musí vybrat akreditované pracoviště příslušného oboru, které zvítězí

ve výběrovém řízení, a toto pracoviště ho
zařadí do projektu,
t dále musí mít lékař zařazení do specializačního vzdělávání v příslušném oboru
(v případě, že není zařazen do specializačního vzdělávání v příslušném oboru,
je nutno podat si žádost),
t pracovní smlouvu nejméně na 0,6 úvazku mimo hlavní město Prahu, podepsanou minimálně na dobu trvání projektu
(vždy nadpoloviční část úvazku z celkového pracovního úvazku),
t podepsanou dohodu o účasti na
projektu.
V Může se do vzdělávacích aktivit projektu přihlásit lékař pracující
v Praze?
Bohužel, projekt je zaměřen na vzdělávání lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů ze zařízení mimo
hlavní město Prahu. Lékař pracující v Praze se do
projektu může zapojit,
má-li vedle úvazku v pražském zařízení nadpoloviční část úvazku v mimopražském zařízení minimálně po dobu
trvání projektu.
V Jak je možné přihlásit se do certifikovaného kursu?
Nejprve se zájemce přihlásí u akreditovaného zařízení, které vyhrálo pro daný obor
a oblast výběrové řízení. Následně se přihlásí do certifikovaného kursu prostřednictvím Klientského systému IPVZ.
V Kde lze získat informace o pracovištích, která jsou akreditována a v nichž
je možné vykonávat praxi dle vzdělávacího programu?
Akreditovaná pracoviště jsou postupně
vybírána výběrovými řízeními. Seznam
všech najdete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz/
Odbornik/Pages/190-seznam-akreditovanych-pracovist.html) a též na stránkách našeho projektu www.vzdelavanizdravotniku.cz/sites/default/files/page/2010-10/l_seznam_akreditovanych_
zarizeni_ck.xls. Seznam s konkrétními
akreditovanými pracovišti, která vyhrají
výběrová řízení a budou školit dané obory, najdete na stránkách vzdelavani-zdravotniku.cz, část Lékaři, v sekci Informace
pro účastníky vzdělávacích aktivit/certifikované kursy.
V Kde jsou k nahlédnutí programy certifikovaných kursů?
Vzdělávací programy jsou zveřejňovány
ve věstnících ministerstva zdravotnictví,
na jeho internetových stránkách a také
na webu IPVZ (www.ipvz.cz/vzdelavaciprogramy.aspx?skupina=9).
Více informací o všech vzdělávacích projektech i podmínkách čerpání podpory se
všichni pracovníci zabývající se organizací
vzdělávání ve zdravotnictví mohou dozvědět 9. prosince na konferenci pořádané
v Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. Přihlášky najdete na internetových stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz.
Taktéž je možné psát na e-mail
info-lekari@vzdelavani-zdravotniku.cz,
či využít telefonické konzultace na čísle
271019 111 (ve všední dny 8.00–17.00).
Mgr. Martina Ludvíková, IPVZ,
projektový manažer – vzdělávání lékařů
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu.
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