Tisková zpráva
Institut vzdělávání zdravotnického personálu nově povede
Mgr. Vendula Pírková
Praha (9. června 2011) – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) má nové vedení.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger pověřil vedením IPVZ Mgr. Vendulu Pírkovou. Úkolem nového
vedení IPVZ je posílit zájem ze strany zdravotnického personálu o postgraduální vzdělávání a o
prohlubování a zvyšování úrovně znalostí lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví
ČR. Jeho primárním předmětem činnosti jsou dva projekty:
1. Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se
zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech
2. Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a
jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na
vzdělávání v manažerských dovednostech
Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. „Součástí jsou vzdělávací kurzy a akce, které prohlubují získanou způsobilost a
kvalifikaci u lékařů a nelékařů. Zapojit se mohou i vedoucí pracovníci v oblasti managementu a
ekonomiky zdravotnických zařízení,“ popisuje ředitelka IPVZ Mgr. Vendula Pírková.
Projekty byly oficiálně zahájeny 1. května 2010 a skončí v dubnu 2013. Celkový objem získaných
prostředků na projekty činí téměř 723 milionů korun, přičemž 85 procent je finanční podporou z Evropských
fondů a 15 procent z národního rozpočtu. Po prvním roce realizace bylo vyčerpáno 29 milionů korun, což
představuje přibližně 4 % celkového finančního objemu obou projektů. Tyto výsledky nejsou příliš pozitivní
a na tuto skutečnost reagoval ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenováním nové ředitelky institutu. „Nové
vedení IPVZ má před sebou řadu zásadních výzev. Především se jedná o celkovou koordinaci
procesů a transformace postgraduálního vzdělávání v souvislosti s postupným přebíráním
odpovědnosti jednotlivých univerzitních fakult a dále o zajištění efektivního čerpání finančních
prostředků z unie na dotované vzdělávací programy lékařských i nelékařských profesí“ říká ministr
zdravotnictví Leoš Heger.
Podle ministra právě lepší podmínky pro vzdělávání zdravotnického personálu byly často zmiňovaným
tématem lékařů při jejich protestní akci „Děkujeme, odcházíme“. Lékaři hovořili o potřebě výrazně posílit
vzdělávání na všech zdravotnických úrovních, což právě tyto individuální projekty zaštiťují.
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