Bezplatné vzdělávání zdravotníků končí
Více než 51 000 zdravotníků prošlo vzdělávacími aktivitami v rámci individuálních projektů
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), které financoval Evropský
sociální fond (ESF). Z finančních prostředků určených na tento projekt bylo od jeho začátku
v květnu 2010 do dubna 2013, kdy končí, čerpáno 512 milionů korun.
ͣdĞŶƚŽ ƉƌŽũĞŬƚ ũĞ ǀ ƚƵǌĞŵƐŬƵ ǌĐĞůĂ ŽũĞĚŝŶĢůǉ͕͞ sdělil ředitel Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Vladimír Pavelka. Umožnil lékařským i nelékařským
pracovníkům za stanovených podmínek absolvovat řadu specifických akreditovaných
kvalifikačních kurzů, odborných seminářů, certifikovaných kurzů, konferencí a workshopů.
Díky těmto vzdělávacím aktivitám se účastníci zapojili do systému celoživotního vzdělávání
zdravotníků a zároveň se seznámili s novými trendy v poskytování zdravotní péče.
ͣĞƐŬĠ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş ũĞ ǀĞ ƐƌŽǀŶĄŶş Ɛ ǀƌŽƉŽƵ ŶĂ ǀǇƐŽŬĠ ƷƌŽǀŶŝ͘ ^ŶĂĚ ǎĄĚŶĄ ũŝŶĄ ŽďůĂƐƚ
ŶĞǀǇǎĂĚƵũĞƚĂŬŽǀŽƵƉŽƚƎĞďƵŬŽŶƚŝŶƵĄůŶşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶşũĂŬŽƉƌĄǀĢŽďůĂƐƚǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐƚǀş͘:ƐĞŵ
ǀĞůŝĐĞ ƌĄĚ͕ ǎĞ ĚşŬǇ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽŵ ǌ ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ ĚŽƐƚĂůŝ ŶĂƓŝ ůĠŬĂƎƓƚş Ă ŶĞůĠŬĂƎƓƚş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚĚŽǌǀĢĚĢƚƐĞ ŽŶŽǀŝŶŬĄĐŚĂƚƌĞŶĚĞĐŚǌ ƌƽǌŶǉĐŚ ŽďŽƌƽ͕͞ uvedl ministr zdravotnictví
Heger.
Významnou ukázkou realizovaných vzdělávacích aktivit byl například výjimečný kurz
poskytování neodkladné první pomoci Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS)
licencovaný Americkou chirurgickou společností. Unikátně se také podařilo díky finančním
prostředkům z fondů Evropské unie uspořádat konferenci neurorehabilitace, které se
zúčastnily uznávané odborné zahraniční autority, nebo vzdělávací sympozium Plastické,
rekonstrukční a estetické chirurgie, na němž vystoupil například renomovaný chirurg doc.
MUDr. Bohdan Pomahač. S velkým zájmem lékařů se setkaly e-learningové kurzy zabývající
se problematikou práce všeobecných praktických lékařů a vybraných specifických oblastí konkrétně pak kurzy k tématu kolorektálního karcinomu či kurz tropické a cestovní medicíny.
Mezi nelékařskými pracovníky byl největší zájem zejména o kurz legislativy pro manažery, o
ošetřovatelskou péči o dětského hemodialyzovaného pacienta nebo také o prevenci
vertikálního přenosu HIV. ͣ:ŝǎ ŶǇŶş ũĞ ǌƎĞũŵĠ͕ ǎĞ ƉŽēĞƚ ƷƐƉĢƓŶǉĐŚ ĂďƐŽůǀĞŶƚƽ ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ
ĂŬĐş ƉƎĞǀǉƓŝů ƉůĄŶŽǀĂŶĄ ēşƐůĂ͕ Ă ƚŽ ƐŽƵēĂƐŶĢ ƐĞ ǌŶĂēŶŽƵ ĨŝŶĂŶēŶş ƷƐƉŽƌŽƵ͕͞ uvedl MUDr.
Pavelka. ͣZ ĨŝŶĂŶēŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ ũƐŵĞ ǀǇēĞƌƉĂůŝ ϱϭϮ ŵŝůŝſŶƽ ŽƉƌŽƚŝ ƉƽǀŽĚŶĢ ƉůĄŶŽǀĂŶǉŵ ϳϮϮ
ŵŝůŝſŶƽŵŬŽƌƵŶ͘/ƉƎĞƐǀĞůŬĠƷƐƉŽƌǇƐĞƉŽĚĂƎŝůŽƉƌŽƓŬŽůŝƚƚĠŵĢƎĚǀŽũŶĄƐŽďĞŬǌĚƌĂǀŽƚŶşŬƽ͕ŶĞǎ
ƐĞƉŽēşƚĂůŽ v ũĞŚŽǌĂēĄƚĐşĐŚ͕͞ shrnuje MUDr. Pavelka.
V projektu „Vzdělávání lékařů“ kurzy úspěšně zvládlo 13 800 absolventů. V projektu
„Vzdělávání nelékařů“ dosáhl počet úspěšných absolventů více než 37 700. ͣsǌĚĢůĄǀĄŶş
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŬƽǌĐĞůĂũŝƐƚĢǌƽƐƚĂŶĞŝŶĂĚĄůĞũĞĚŶŽƵǌ ƉƌŝŽƌŝƚǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵ͘EĞŬŽŶēşƚĂŬ
ƉƌŽƚŽĂŶŝ ƐŶĂŚǇ ǀǇƵǎşƚ ŵŽǎŶŽƐƚş ĞǀƌŽƉƐŬǉĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵƽ Ă ĨŝŶĂŶēŶş ƉŽĚƉŽƌǇ ŝ ǀ ďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŝ͕͞
uzavřel MUDr. Pavelka.

