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1. Úvod
Poskytování zdravotní péče se v současné době potýká s mnoha problémy, které se řeší na
nejrůznějších úrovních a pod různým úhlem pohledu. Dosud však nebyla zaznamenána
pochybnost o jednom ze základních postulátů zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění dalších předpisů, který v paragrafu 11, odstavci l stanoví, že „Zdravotní péči poskytují
zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými
dostupnými poznatky lékařské vědy."
Vzdělávání zdravotnických pracovníků tvoří součást systému zdravotní péče, nikoliv jeho
nadstavbu, neboť kvalita jejich vzdělanosti přímo ovlivňuje kvalitu poskytované zdravotní
péče.
Nutnost celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví klade velké nároky na všechny
subjekty, které v této oblasti působí.
Následující práce se pokusí zmapovat stav organizace dalšího vzdělávání ve velké české
nemocnici. Pokusí se rovněž nastínit problémy, se kterými se další vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví potýká.
Cílem práce je podat informaci o stavu dalšího vzdělávání v praxi terénu, nikoliv ve zcela
specifických podmínkách klinik a specializovaných ústavů, nezabývá se rovněž historií
dalšího vzdělávání.

1.1. Legislativní rámec dalšího vzdělávání
Další vzdělávání zdravotnických pracovníků se dosud řídí zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu a především prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu - vyhláškou ministerstva
zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví č. 77/1981 Sb. Dalším dokumentem, který dosud
platí je metodického návod č. 15/1981 Vest. MZ CSR k vyhlášce č. 77 Sb., o zdravotnických
pracovnících ve zdravotnictví ve znění metodického návodu č. 6/1984 Vest. MZ CSR. Tato
současná právní úprava je nevyhovující a neodpovídá ani současným potřebám České
republiky ani příslušným předpisům Evropské unie. Zdravotnická veřejnost pociťuje stále
výrazněji absenci aktualizované vyhlášky .
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V průběhu r. 1998 mělo dojít k vydání samostatného zvláštního zákona o dalším vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví, který by výše zmíněnou vyhlášku v plné míře nahradil, bohužel,
nestalo se tak.
V době, kdy vzniká tato práce se však další vzdělávání ve zdravotnictví praktikuje dle
vyhlášky č. 77 z r. 1981 a dalších dosud platných právních úprav.
Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení jsou dle této vyhlášky povinni:
a) zabezpečit a kontrolovat nástupní praxi, která je ukončena zhodnocením a zpracováním
plánu dalšího rozvoje pracovníka,
b) vést pracovníky k všestrannému odbornému růstu, ke zvyšování odborné úrovně jejich
práce,
c) zabezpečit zaškolení všech pracovníků, u nichž došlo ke změnám funkce, pracovní náplně
nebo k přerušení odborné činnosti v oboru na dobu delší než pět let
d) plánovitě řídit další vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v souladu se závěry
komplexního hodnocení a navrhovat je na odpovídající školicí akce,
e) zhodnotit odborný růst odborných pracovníků ve zdravotnictví a jeho výsledky promítat do
jejich komplexního hodnocení.
1.2. Způsobilost k výkonu povolání, zvyšování a prohlubování kvalifikace
Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získá fyzická osoba úspěšným absolvováním
studia, popř. u nižších a pomocných zdravotnických pracovníků absolvováním kursů dle
osnov vydaných ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Týká se to lékařů, stomatologů, magistrů a bakalářů vysokoškolských oborů zdravotnického
zaměření, stejně jako jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, absolventů vyšších a
středních zdravotnických škol, absolventů kursů( např. nižší zdravotničtí pracovníci,
ošetřovatelky, pitevní laboranti, sanitáři).
Pro poskytovatele zdravotní péče z toho vyplývá jednoznačná potřeba kvalifikovaného
personálu, který v průběhu své práce si bude, kromě dosaženého stupně vzdělání, dále
prohlubovat, popř. zvyšovat kvalifikaci.
V této souvislosti je nutno přesněji specifikovat pojem zvýšení kvalifikace a prohloubení
kvalifikace. Ze znění Zákoníku práce ( paragraf 141 a, b, 126) lze usuzovat, že o zvýšení
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(získání či rozšíření) kvalifikace jde tehdy, kdy absolvování tohoto školení nebo studia při
zaměstnání je předpokladem stanoveným obecně závaznými právními předpisy ( zejména
mzdovými předpisy) a dále tehdy, kdy absolvování takového školení nebo studia je
nezbytným požadavkem pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě, event. pro výkon jiné
nebo vyšší funkce.
Mezi předpoklady stanovené právními předpisy patří pro zaměstnance resortu zdravotnictví
např. absolvování vysoké, vyšší nebo střední školy, specializační průprava lékařů a a
farmaceutů pro specializaci L stupně v případě, že zaměstnanec nevykonává činnost v oboru
přípravy, průprava pro získání vyšší specializace, pomaturitní specializační studium,
dlouhodobá příprava pro speciální úseky práce a funkce, kursy stanovené jako předpoklad pro
výkon práce pomocných zdravotnických pracovníků apod. Může sem patřit i pomaturitní nebo
postgraduální studium, pokud je jejich absolvování stanoveno jako právní předpoklad nebo
nezbytný požadavek pro výkon práce, kterou zaměstnanec vykonává nebo pro niž se
připravuje.
Prohlubování kvalifikace, které je plněním povinností vyplývajících z pracovního poměru, je
u všech zaměstnanců účast na akcích organizovaných k průběžnému udržování,
zdokonalování a doplňování znalostí zaměstnanců, např. specializační průprava lékařů a
farmaceutů pro specializaci I. stupně, pokud zaměstnanec vykonává činnost ve stanoveném
oboru, seminární školení, školicí akce, periodické zdokonalování znalostí, tématické kursy
(paragraf 22 odst. 3, 38 až 40, 42, 47 vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících
a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví), povinné doškolování řidičů apod.
prohlubováním kvalifikace v uvedeném smyslu, pokud absolvování této formy není právním
předpokladem, popř. nezbytným požadavkem pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě.
Další vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví zahrnuje
a) specializační průpravu lékařů a farmaceutů
b) nástupní praxi a pomaturitní specializační studium středních zdravotnických pracovníků
c) speciální průpravu jiných odborných pracovníků s úplným středním vzděláním pro výkon
práce ve zdravotnictví
d) průpravou pro výkon vedoucích funkcí ve zdravotnictví
e) průpravou jiných odborných pracovníků pro výkon práce ve zdravotnictví
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f) soustavné zdokonalování znalostí odborných pracovníků ve zdravotnictví
Vysokoškolský zákon upravuje spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví ČR a
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v této oblasti.
Základní formou dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je individuální
studium a získávání znalostí a dovedností pod vedením kvalifikovaného pracovníka.
1.3. Organizace působící v dalším vzdělávání
Ministerstvo zdravotnictví ČR organizuje další vzdělávání ve spolupráci s odbornými
společnostmi a profesními sdruženími.
Podle znění paragrafu 59 zákona č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, může ministerstvo zdravotnictví ČR pro zabezpečení dalšího
vzdělávání zřizovat instituty, jejichž posláním je pedagogická, metodická a vědeckovýzkumná
činnost.
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví garantuje pro vysokoškolsky vzdělané
pracovníky Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, pro středoškolsky
vzdělané pracovníky Institut pro další vzdělávám středních zdravotnických pracovníků v
Brně.
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví dále zajišťují i vybraná zdravotnická zařízení.
Akreditace zdravotnických zařízení pro zajišťování dalšího vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví se však nachází ve stádiu zrodu.
Dalším subjektem působícím v oblasti dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků jsou
odborné společnosti zastřešené Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.
Jedná se o pořádání seminářů, kongresů a jiných aktivit, na kterých si lékaři mohou svou
aktivní, ale i pasivní účastí rozšířit znalosti ve svém oboru.
V poslední době se objevuje i další vzdělávání ve zdravotnictví zajišťované na komerční bázi
- vzdělávací centra podnikající v tomto oboru, sponzorsky zajišťované akce nejrůznějšími
firmami.
Česká lékařská komora stanovila systém tzv. kontinuálního vzdělávání. Kontinuální
vzdělávání lékařů představuje komplexní systém vzdělávání, který slouží k udržení odborné
způsobilosti lékaře.
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Tento systém není součástí přípravy ke složení některé z atestačních zkoušek a není součástí
přípravy směřující k získání funkční licence pro určitou metodu. Kontinuální vzdělávám v této
podobě žádá na lékaři, aby v periodě 5 let získal nejméně 40 bodů za účast na kongresech,
seminářích, školicích akcích pořádaných, garantovaných i negarantovaných Českou lékařskou
komorou, za přednáškovou a publikační činnost, za individuální stáže na akreditovaném
pracovišti. V případě nesplnění tohoto limituje možná sankce ze strany České lékařské
komory, která může vést až k neprodlouženi platnosti licence lékaře. Postup České lékařské
komory podchycuje tímto způsobem i lékaře v nestátních zdravotnických zařízeních a ručí za
jejich odborný růst. Lékaři jsou na dalším vzdělávání motivováni ekonomicky, neboť při ztrátě
licence s nimi neobnoví zdravotní pojišťovny smlouvy.
2. Další vzdělávání ve velké nemocnici
2.1. Příklad velké nemocnice (Nemocnice České Budějovice, dále i NCB)
Nemocnice České Budějovice patří k největším lůžkovým zařízením v České republice.
Slouží jako regionální nemocnice pro oblast bývalého Jihočeského kraje (cca 700 000
obyvatel v r. 1997), kde poskytuje specializovanou lůžkovou a ambulantní péči pro tuto oblast
a pro vlastní okres ( cca 180 000 obyvatel v r. 1997) kompletní péči. Spádovost jednotlivých
lůžkových oddělení pro pacienty z ČR kromě jihočeského regionu se pohybovala od 1% do
11% v r. 1997.
Nemocnice České Budějovice je samostatná příspěvková organizace přímo řízená
ministerstvem zdravotnictví ČR.
V léčebných programech zajišťuje kromě kardiochirurgie a transplantačního programu
prakticky celé spektrum zdravotní péče. Některé obory mají nadregionální až celorepublikový
charakter.
Výhodou nemocnice je i poměrně velká kapacita lůžek následné péče a vlastní plicní léčebna.
Následující graf ilustruje situaci nemocnice k 31.12. 1997 a měl by názorně vysvětlit, co si
lze představovat pod pojmem velká nemocnice.
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2.2. Další vzdělávání zdravotnických pracovníků NCB
2.2.1. Koncepce rozvoje NCB a další vzdělávání
Koncepce

rozvoje NCB vychází z postavení tohoto zdravotnického zařízeni

v rámci

regionu. Řídící osnovou celé koncepce jsou programy v oblasti zdravotní péče - hlavní
programy, dílčí programy a plány rozvoje jednotlivých oddělení. Na základě těchto programů
jsou zpracovávány plány materiálního a personálního zabezpečení.
Hlavní programy berou zřetel na skutečnost zabezpečení zdravotní péče v regionu, zohledňují
prioritu z hlediska epidemiologie a společenské závažnosti.
V

případě

NCB

patří

mezi

hlavní

programy:

traumatologický,

perinatologický,

kardiovaskulární, onkologický, neurochirurgický a neurologický program zaměřený na cévní
problematiku. NCB bude dále sledovat linii programu následné péče, jedná se o programech
dětské onkohematologie, AIDS centra, nefrologickém, diabetologickém programu, programu
onkohematologie dospělých, programu regionálního střediska pracovního lékařství.
Dílčí programy zohledňují reálnou situaci zabezpečení některých druhů péče v nemocnici gastroenterologický program, plán rozvoje hrudní chirurgie a bronchologického centra,
rehabilitačního centra, apod.
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Při projednávání plánů rozvoje jednotlivých oddělení s vedoucími oddělení ( přednosta a
vrchní sestra) dochází i k jednám o personálním zabezpečení činnosti jednotlivých oddělení.
2.2.2. Personální politika NCB a další vzdělávání
Personální politika NCB vychází z potřeb organizace a jejích úkolů v

zabezpečení

poskytování kvalitní léčebné a léčebně preventivní péče. Kvalitní personální vybavení je
podmínkou zajištění kvalitního provozu zdravotnického zařízení. Pro provoz tohoto zařízení a
jeho výkony bude určeno závazným standardem ( tj. předpisem pro minimální personální
zajištění).
Standardizace kvalifikace ( určení minimální kvalifikace pro výkon funkce) má zajistit na
jedné straně záruku kvalifikované péče o nemocné, na druhé straně možnost vyšších výdělků
pro lékaře a další pracovníky schopné doložit získání potřebné kvalifikace, pokud vykonávají
odpovídající činnost.
Specializované výkony jsou vázány na dosažení kvalifikace ( hledisko úhrady, hledisko
záruky postupu lege artis).
2.2.3 Finanční politika NCB a další vzdělávání
V souvislosti se zvyšováním kvalifikace a prohlubováním kvalifikace je právní úpravou
umožněno, aby v oblasti zvyšování kvalifikace byly uzavírány tzv. kvalifikační dohody ( par.
143 Zákoníku práce). Zaměstnavatel ( v tomto případě NCB) uzavírá dohodu, ve které se
zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních
úlev (pracovního volna, které se posuzuje jako výkon práce) a hmotného zabezpečení (mzdu,
studijní příspěvek, cestovní náhrady, apod.) a zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci a
po určitou dobu ( pět let) setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele, nebo mu uhradit
náklady, které v této souvislosti zaměstnavateli vznikly.
V případě, kdy zaměstnanec je povinen si prohlubovat soustavně kvalifikaci k výkonu té '
práce, kterou má sjednanou v pracovní smlouvě, dohodu sjednat nelze. Výjimka je stanovena
pouze pro případ, že by předpokládané náklady při prohlubování kvalifikace dosáhly alespoň
100 000,-Kč.
Náklady na jednoho SZP z NCB zařazeného do PSS se pohybují od 16 do 18 tisíc Kč.
Náklady na lékaře, zařazeného do specializační průpravy II. stupně činí zhruba 30 000,- Kč.
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Platová politika NCB si klade za cíl stabilizaci kvalitního personálu a především klíčových
pracovníků.

2.2.4. Organizace dalšího vzdělávání
Statut Nemocnice České Budějovice vymezuje jednoznačně postavem a úlohu této organizace
v oblasti vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti.
„1. Na základě dohod uzavřených s výchovně vzdělávacími organizacemi a případně dalšími
zdravotnickými zařízeními poskytuje svá pracoviště a pracovníky k pregraduálnímu i
postgraduálnímu vzdělávání lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků a k dalšímu
vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Organizuje a zajišťuje další vzdělávání
lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických pracovníků formou školicích akcí a stáží.
2. Na základě dohod se středními a vyššími zdravotnickými školami, vysokými školami a
dalšími organizacemi zajišťuje nemocnice praktický výcvik žáků a posluchačů těchto škol a
podílí se svými pracovníky na jejich výuce.
3. Provádí doškolování pracovníků všech kategorií a rekvalifikaci a školení osob bez
zdravotnického vzdělání pro funkce nižších zdravotnických pracovníků."
4. V souladu se zásadami stanovenými ministerstvem nemocnice provádí na základě dohod se
specializovanými tuzemskými nebo zahraničními organizacemi a Státním ústavem pro
kontrolu léčiv klinické hodnocení účinku léků a nové zdravotnické techniky.
5. Účastní se na vědecko - výzkumné činnosti podle plánu výzkumných prací na základě
smluv v Interní grantovou agenturou ministerstva a dalšími grantovými agenturami."
Organizační řád Nemocnice České Budějovice stanoví, že pro zajištění těchto úkolů je
zřízeno oddělení dalšího vzdělávání, které je trvalou součástí úseku ředitele. Úsek ředitele je
organizační jednotka přímo řízená náměstkem úseku ředitele (při neobsazení této funkce
přímo ředitelem nemocnice).
Oddělení dalšího vzdělávání odpovídá za organizaci dalšího vzdělávání, doškolování a
kvalifikačního růstu pracovníků.
Oddělení dalšího vzdělávání tvoří dvě pracoviště - vlastní oddělení dalšího vzdělávání a
lékařská knihovna.
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Vlastní oddělení dalšího vzdělávám zajišťuje organizaci dalšího vzdělávám vysokoškolských
pracovníků, NCB, včetně klinické základny Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví v Praze, LF UK v Plzni a spolupráce s Jihočeskou universitou v Českých
Budějovicích a další vzdělávání středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků
NCB a pracovníků hospodářsko- technické služby NCB.
Toto oddělení dále připravuje tematický plán školicích akcí, které pořádá Nemocnice České
Budějovice, tyto školicí akce rovněž organizačně zajišťuje. Eviduje veškeré vzdělávací akce
konané v Nemocnici České Budějovice. Tematický plán školicích akcí pořádaných NCB tvoří
přílohu této práce.
Evidence klinických studií léků v NCB spadá do kompetence oddělení dalšího vzdělávání .
Proces schvalování klinické studie prochází od úvodního souhlasu ředitele ústavu s
prováděním studie v NCB, přes schválení klinickým farmakologem ústavu, etickou komisí,
projednání na ekonomickém oddělení, přes odborný posudek právníka na navrhovanou
smlouvu mezí zadavatelem a Nemocnicí České Budějovice až po konečný podpis smlouvy o
klinické studii ředitelem NCB. Celý tento proces a kontrolu, zda studie probíhá, organizačně
zajišťuje oddělení dalšího vzdělávání.
Oddělení dalšího vzdělávání rovněž zaznamenává účast jednotlivých odborníků, popř.
oddělení nebo jejich úseků na vědecko výzkumné činnosti (grantových projektech).
Oddělení shromažďuje informace o přednáškové a publikační činnosti pracovníků Nemocnice
České Budějovice a předávaje do celostátní evidence ministerstva zdravotnictví ČR.
Lékařská knihovna je zřízena jako úsek knihovnicko-informační činnosti. Vykonává
informační činnost na úrovni regionálního koordinačního střediska sítě středisek veřejně
přístupných vědeckých lékařských informací.
Provoz obou částí oddělení dalšího vzdělávání je dotován přímo ze státního rozpočtu na návrh
a prostřednictvím ministerstva zdravotnictví ČR a dále je napojen na rozpočet zřizovatelské
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organizace. Využívá i nahodilých sponzorských darů ( především na nákup odborné
literatury).
Vlastní oddělení dalšího vzdělávám výběrem školného a poplatků za účast na školicím místě
nezanedbatelnou měrou přispívá k aktivní bilanci svého hospodaření.
2.3. Další vzdělávání lékařů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků NCB
Další vzdělávání lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků NCB se přes veškeré snahy
o novelizaci stále řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o
zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Podle této vyhlášky lékaři získávají po absolutoriu na lékařských fakultách možnost zařadit se
za podmínek v ní obsažených do specializační průpravy I. stupně určené pro výkon povolání (
obory stanoví uvedená vyhláška) a po dosažení specializace I. stupně může získat vyšší

specializaci ( specializace II. stupně nebo nástavbovou specializací} pro výkon
specializované
činnosti.
Podobným způsobem se vzdělávají rovněž farmaceuti.
Kvalifikační atestace probíhají před zkušební komisí Institutu pro postgraduální vzdělávání ve
zdravotnictví v Praze, který organizuje a zodpovídá za tento druh dalšího vzdělávání.
O zařazení lékařů a farmaceutů rozhoduje ministerstvo zdravotnictví ČR na základě
přihlášky, které je mu vysílající organizací zaslána. Na této přihlášce ředitel zdravotnického
zařízení a přednosta oddělení, kde lékař nebo farmaceut působí, doporučují zařazení do
specializační průpravy.
Specializační průprava I. stupně trvá dva a půl roku, specializační průprava pro vyšší
specializaci od tří do pěti let. Do specializační průpravy se započítává jen doba výkonu
povolání v České republice, výjimečně zahrne ministerstvo zdravotnictví i

dobu praxe

prováděné v zahraničí.
Ministerstvo zdravotnictví
odborných znalostí

stanoví specializační náplně, ve kterých je uveden rozsah

v jednotlivých specializačních oborech, které by měl posluchač po

absolvování průpravy zvládnout. V rámci dosažení vyšší kvality zdravotní péče ministerstvo
zdravotnictví zvyšuje náročnost při přiznávám

kvalifikace v některých vysoce

specializovaných podoborech v rámci tradičních oborů, a to přiznáním funkční způsobilosti
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nebo atestací vyššího stupně. Kvalifikace musí být periodicky potvrzována ( absolvováním
inovačních kurzů a testováním).
Počty lékařů Nemocnice České Budějovice s I. a II. atestací udává graf č. 1.
Klinicko-patologické semináře představují jednu z forem dalšího vzdělávání, kterou
organizuje NCB prostřednictvím oddělení dalšího vzdělávání pro lékaře bez a s I. atestací.
Semináře se konají jednou za měsíc (kromě července a srpna) vždy na vybrané téma z
jednotlivých oborů. Přednášejícími jsou převážně odborníci z Nemocnice České Budějovice,
vyloučena není ani sponzorská účast firem.
Účast na těchto seminářích je pro výše uvedené lékaře povinná a sleduje se.
Lékaři mají možnost dále se vzdělávat účastí na studijních cestách a pobytech, kongresech,
seminářích, apod. doma i v zahraničí, účastí na jazykových kursech, které pořádá oddělení
dalšího vzdělávání.
Jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví s vysokoškolským vzděláním mají možnost se

zapojit do soustavného zvyšování kvalifikace ve svém oboru, popř. dle vyhlášky č. 77
se
zapojit do speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v určených úsecích
činnosti
touto vyhláškou.
Těmto pracovníkům je rovněž umožněn přístup do specializačního kursu veřejné
zdravotnictví.
Zařazování do jednotlivých kategorií a délku speciální průpravy stanoví opět ministerstvo
zdravotnictví v náplních této průpravy.
Specializační průpravu absolvují tito pracovníci buď pod vedením a dle pokynů vedoucích
pracovníků, v doplňovacích školicích akcích organizovaných Institutem postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, popř. účastí na jiných školicích akcích.
U všech kategorií vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je nutná průprava pro výkon
vedoucích funkcí ve zdravotnictví, pokud tuto funkci zastávají. Tato průprava v současné
době je soustředěna kolem specializačního kursu veřejné zdravotnictví.
Do budoucna se ukazuje, že příprava na výkon vedoucí funkce na úrovni oddělení
(přednostové a vrchní sestry) je jedním z velkých úkolů dalšího vzdělávání.
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2. 4. Další vzdělávání středních a nižších zdravotnických pracovníků NCB
Střední zdravotničtí pracovníci vykonávají odbornou činnost v těchto oborech: zdravotní
sestra, dětská sestra, ženská sestra, dietní sestra, rehabilitační pracovník, asistent hygienické
služby, zdravotní laborant, farmaceutický laborant, radiologický laborant, zubní laborant a
oční optik.

•.

.

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 6, z června 1998

vydal jako metodické

opatření koncepci ošetřovatelství, která taxativně stanoví typy ošetřovatelských pracovníků.
Podle koncepce ošetřovatelství zajišťují ošetřovatelskou péči tyto typy ošetřovatelských
pracovníků:
Sestra typu A: diplomovaná sestra, sestra-bakalářka, sestra - magistra ošetřovatelství a sestra
specialistka. Vzdělávání sester tohoto typu probíhá následujícím způsobem:
1. Základním studiem ( samostatné vyšší zdravotnické školy), které je zakončeno
absolutoriem.
2. Specializačním vzděláváním (pověřené instituce a zdravotnická zařízení) . Je zaměřeno na
klinické obory, na různé formy terénní a nemocniční péče a na management.
3. Universitním vzděláváním ( lékařské fakulty ). Je koncipováno jako postkvalifikační
vzdělávání formou bakalářského, magisterského a doktorandského studia.
4. Kontinuálním vzděláváním (organizované formy vzdělávání, odborné akce profesních
organizací, samostudium). Cílem je udržení odborných znalostí na úrovni současných
vědeckých poznatků.
Sestra typu A může pracovat samostatně na vymezených úsecích ošetřovatelství a vést práci
sester typu B a pracovníků typu C.
Sestra typu B: všeobecná sestra. Vzdělávání sester tohoto typu probíhá takto:
1. Kvalifikační příprava ( střední zdravotnická škola) ukončená maturitní zkouškou.
2. Další vzdělávání (certifikační a tematické kursy).
3. Kontinuální vzdělávám.
Sestra typu B pracuje pod vedením sestry typu A, zpravidla jako členka týmu.
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Všechny stupně a typy vzdělávání a zapojení do procesu dalšího vzdělávání má sestra
oficiálně zaznamenány v Průkazu odbornosti (indexu), který slouží jako podklad k budoucí
registraci sester.
V praxi NCB je na většině oddělení zaveden systém skupinové péče, pouze na třech
odděleních je primární sestra. Zatím není možné diferencovat dle charakteru práce, neboť v
NCB je velmi málo sester s vyšším odborným vzděláním, bakalářek nebo magister.
Nižší zdravotničtí pracovníci vykonávají odbornou činnost v těchto oborech: ošetřovatelka,
pěstounka (dětská ošetřovatelka), zubní instrumentářka, masér, desinfektor, laboratorní
pracovník a pitevní laborant - preparátor.
Jejich vzdělávání probíhá na pracovištích pověřených ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ošetřovatelský pracovník typu C: nižší ošetřovatelský pracovník, který vykonává jednoduché
práce pod vedením sestry typu A nebo B.
Nemocnice České Budějovice byla pověřena ministerstvem zdravotnictví ČR k zajišťování
kvalifikačních kursů v oboru ošetřovatelka ( kurs jedenkrát ročně). Ministerstvo udílí tento
souhlas na dobu 2 let.
Pomocný zdravotnický personál (sanitáři) jsou proškolováni dvakrát ročně, pro řidiče
dopravní zdravotnické služby pořádá NCB jedenkrát ročně základní kurs.

Formy dalšího vzdělávání středních zdravotnických pracovníků
Další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků začíná povinnou nástupní praxí v
délce šest až dvanáct měsíců. Délka praxe je určena vedoucím pracoviště, na kterém
absolventi pracují, podle osobních vlastností, školního prospěchu a výsledků práce během
šestiměsíční nástupní praxe. Podmínky organizace nástupní praxe stanoví příloha č. 2
metodického návodu č. 15/1981 Věstníku MZ ČSR k vyhlášce č. 77/1981 Sb, o
zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví ve znění
metodického návodu č. 6/1984 věst. MZ ČSR.
NCB zajišťuje všem absolventům středních zdravotnických škol, kteří nastoupili do NCB,
nástupní školení v rozsahu dvou týdnů (viz příloha), kterým je uvozen další průběh nástupní
praxe.
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Pomaturitní specializační studium

je další forma dalšího vzdělávání

středních

zdravotnických pracovníků.
Pracovníci, kteří mají zájem o toto studium , musí splňovat základní podmínky:

získali

způsobilost k výkonu povolání v příslušném oboru, mají tříletou praxi ve zdravotnictví a
pracují na úseku práce, v němž hodlají získat specializaci, popř. mohou pracovat v jiném
oboru či úseku práce za podmínek stanovených výše citovanou vyhláškou.
Pomaturitní specializační studium lze studovat dálkově ( zahrnuje několik týdenních
soustředění) nebo externě(zahrnuje několik jednodenních konzultací).
Do tohoto studia jsou střední zdravotničtí pracovníci zařazováni

výběrově na návrh

vedoucího středních zdravotnických pracovníků pracoviště, ve kterém pracují, a jejich
zařazení schvaluje ředitel organizace. Vše by se mělo dít vzhledem k perspektivnímu plánu
rozvoje kádrového zajištění vysílajícího pracoviště.
Pomaturitní specializační studium zajišťuje Institut

pro další vzdělávání pracovníků ve

zdravotnictví v Brně.
Se všemi pracovníky NCB

zařazenými do tohoto studia se uzavírá

dohoda o zvýšení

kvalifikace, kde se vyčíslí náklady na studium daného pracovníka ( kurzovné, cestovné, ušlá
mzda /celá hrubá mzda včetně osobních příplatků za studijní volno a za účast na studijních
soustředěních/) a dotyčný se zaváže, že po skončení studia setrvá v organizaci po dobu pěti
let. V opačném případě uhradí veškeré náklady v hotovosti vysílající organizaci.
Nemocnice České Budějovice a Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v
Brně uzavřely smlouvu o zřízení vzdělávacích pracovišť institutu v Nemocnici České
Budějovice a o vzájemné spolupráci za účelem organizačního a provozního zajištění
vzdělávacích a doškolovacích akcie středních, nižších a pomocných zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, a to pro účastníky akcí, které
organizuje Instutitut nebo NCB.
Předmětem smlouvy je součinnost při zabezpečení realizace seminářů, přednášek a praktické
výuky pomaturitního specializačního studia v úsecích práce „ošetřovatelská péče v interně,
chirurgii a geriatrii" ( od r. 1984) a v úseku práce „anesteziologie,resuscitace a intenzivní
péče" (od r. 1991). Posluchači tohoto studia přicházejí především ze zdravotnických zařízení
jihočeského a západočeského regionu.
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V případě prvního kursu se otvírá vždy k l. září jedna třída s cca 32 posluchači, z nichž asi
25 osob jsou zaměstnanci jiných zdravotnických zařízení. V případě druhého kursu se otvírá
jedna třída o 32 posluchačích dvakrát ročně ( k l. září a k l. únoru). Počet posluchačů z jiných
ústavů se pohybuje v tomto případě kolem 20 osob na každou třídu.
Posluchači jsou do kursů zařazování výběrově ve spolupráci s odbornými vedoucími studia
(zaměstnanci NCB - vrchní sestry příslušných oddělení). Musí ovšem splňovat stejná kritéria
jako uchazeči o studium v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (dále i
IDVPZ) v Brně.
Nemocnice České Budějovice je odpovědná za výuku po stránce odborné, zajišťuje veškeré
organizační, finančně administrativní záležitosti spojené s realizací vzdělávacích akcí. je
odpovědná za dodržování platných právních předpisů týkajících se specializačního vzdělávání
a zabezpečuje závěrečnou specializační zkoušku či ověření znalostí za účasti zaměstnance
Institutu.
Za

veškeré škody vzniklé účastníkům nebo způsobené účastníky školicích akcí ručí

zaměstnavatel, u něhož jsou posluchači v pracovním poměru.
Výhodou pro pracovníky NCB je v případě výše zmíněných kursů jejich případná bezplatná
účast na tomto pomaturitním specializačním studiu. Kurzovně pro cizí účastníky se řídí
ceníkem IDVPZ Brno.
Přípravu středních zdravotnických pracovníků pro speciální úseky činnosti a funkce , pro
výkon vedoucích funkcí (vrchní sestry, staniční sestry, zajišťuje rovněž Institut pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.
Jedná se především o dlouhodobé školicí akce a kursy, jejichž součástí bývá i exkurze do
zahraničí.
Seminární školení , pravidelně se opakující,

slouží k průběžnému zvyšování znalostí a

dovedností SZP, jejichž účast na těchto akcích je povinná. V NCB probíhají tyto semináře na
jednotlivých odděleních, rozpis seminářů dostává na vědomí oddělení dalšího vzdělávání.
Semináře probíhají desetkrát do roka, čtyřikrát ročně se konají celoústavní semináře s aktuální
tématikou pod patronací hlavní sestry ústavu.
Školení na školicích místech v jiných zdravotnických zařízeních umožňuje praktické
vyškolení v určité pracovní metodě pod vedením zkušeného odborníka na vybraných
pracovištích .
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Střední zdravotnický personál má možnost vzdělávat se i účastí na jazykových kursech, které
organizuje oddělení dalšího vzdělávám NCB.

2.5 Možnosti dalšího vzdělávání v NCB
2.5.1. Spolupráce s lékařskými fakultami, fakultami ostatních vysokých škol, s ostatními
subjekty

Nemocnice České Budějovice spolupracuje především s lékařskou fakultou University
Karlovy v Plzni, s Institutem postgraduálního vzdělávám ve zdravotnictví v Praze, s
Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích, s Institutem pro další vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví v Brně, se kterými má uzavřené smlouvy o dlouhodobé
spolupráci.
Spolupráce s lékařskou fakultou UK v Plzni se odehrává především v oblasti zajišťování
předstátnicových stáží pro posluchače 6. ročníku v oboru chirurgie, klinická biochemie,
interna, gynekologie, pediatrie, sociální lékařství a hygiena. Nemocnice zajišťuje školitele,
ochranné pracovní pomůcky, ubytování a stravování stážistů. V Nemocnici České
Budějovice se zároveň odehrávají i státní závěrečné zkoušky z některých oborů. Lékařská
fakulta po
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skončení těchto stáží

zasílá

nemocnici určitou sumu jako odměnu pro školitele, kteří

odborně zajišťovali odborné stáže.
Nemocnice České Budějovice zajišťuje na základě žádostí studijních oddělení jiných
lékařských fakult stáže mediků po 2. a 4. ročníku.
Spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze je zakotvena ve
smlouvě, kterou se Nemocnice České Budějovice zavazuje umožnit odbornou stáž
kandidátům oboru všeobecného lékařství , kteří se připravují pro získání atestace L stupně v
tomto oboru.
NCB uzavírá s kandidáty pro praxi v oboru interny (12 měsíců) pracovní smlouvu na dobu
určitou, poté se kandidáti stávají zaměstnanci IPVZ Praha, který jim hradí plat a cestovní
výdaje a pokračují ve stáži v Nemocnici České Budějovice. S jednotlivým kandidátem je
uzavírána individuální smlouva, jejíž formulář je součástí přílohy této práce (Dohoda o
odborné stáži k získání kvalifikace všeobecného lékaře na základě dohody Nemocnice České
Budějovice s IPVZ Praha o školení v tomto oboru).
NCB poskytuje kandidátům školitele, kteří mají uzavřenou dohodu o provedení práce s IPVZ,
ochranné pracovní pomůcky, ubytování a stravování. IPVZ Praha přispívá Nemocnici České
Budějovice určitou částkou na jednoho kandidáta měsíčně, ze které jsou hrazeny náklady na
stravování a náklady spojené s opotřebením a údržbou ochranných pracovních pomůcek.
Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice působí jako klinická základna s celostátní
působností pro praxi dětských lékařů v přípravě před I. atestací .
V Českých Budějovicích působí Jihočeská universita, s níž je uzavřena smlouva o úpravě
vzájemných podmínek spolupráce.
NCB dle této smlouvy umožní posluchačům fakult této university realizovat ve svých
objektech a na odborných odděleních odbornou praxi. Dále vedení NCB umožní svým
odborným pracovníkům pedagogickou činnost na fakultách university. Obě smluvní strany
budou vytvářet podmínky pro rozvoj spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti, využívání
kapacit laboratoří, přístrojového vybavení apod.
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Jihočeská universita umožní zájemcům z NCB studium na katedrách jednotlivých fakult
předmětů individuálního studijního plánu distančního doktorandského studia za stejných
podmínek jako u vlastních zaměstnanců. Universita umožní v rámci svých akreditačních
oprávnění habilitační řízení těch pedagogických pracovníků NCB, kteří budou splňovat
požadavky statutu příslušně odpovědných fakult.
Obě strany pak zajistí vzájemnou informovanost o činnostech, které přispívají k dalšímu
vzdělávání jednotlivých pracovníků obou institucí ( sympozia, odborné konference, atd.).
Podoba spolupráce s Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně je
podrobně popsána v kapitole Formy vzdělávám středních zdravotnických pracovníků.
Spolupráce s ostatními subjekty především v oblasti zajišťování odborné praxe v Nemocnici
České Budějovice je založena na smlouvách s jednotlivými žadateli. Typy těchto smluv:
1) Dohoda o odborné stáži ( viz příloha) - žadatel není na stáž vyslán žádnou institucí, např.
je lékařem s privátní praxí, je nezaměstnaným , apod.
2) Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance na odbornou stáž (viz příloha) - žadatel je na
stáž vyslán institucí, jejímž je zpravidla zaměstnancem.
3) Souhlas s klinickým dnem (viz příloha).
Výše školného rozlišuje mezi přípravou před I. atestací a II. atestací, jisté úlevy ze školného
mají nezaměstnaní lékaři.

2.5.2. Spolupráce se středními zdravotnickými školami
V rámci Českých Budějovic působí dvě střední zdravotnické školy ( jedna státní a jedna
nestátní).
Při obou středních školách je možnost studovat vyšší odbornou zdravotnickou školu.
S oběma školami má NCB uzavřené smlouvy o spolupráci, ve kterých se zavazuje, že umožní
praktickou výuku žákyň a posluchačů těchto škol.
Praxe probíhají na předepsaných odděleních (interní, chirurgické, ženské a dětské odd.), na
odborných odděleních ( např. oční odd.) a na specializovaných odděleních ( ARO, infekční
odd., onkologické odd.) probíhají semináře, popř. jednodenní pobyty.
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Za provádění praxe v NCB odpovídá hlavní sestra nemocnice.
2.5.3 . Technické zázemí NCB pro další vzdělávání
Technické zázemí pro další vzdělávám v Nemocnici České Budějovice spočívá v
prostorových a materiálních možnostech NCB poskytovat další vzdělávání.
Posluchači mají k dispozici dvě učebny o celkové kapacitě cca 72 míst, studovnu a čítárnu
lékařské knihovny o celkové kapacitě 26 míst, které spravuje oddělení dalšího vzdělávání. Pro
účely dalšího vzdělávání je možno použít i další zasedací místnosti ve správě jiných oddělení
NCB o celkové kapacitě 150 míst.
Posluchačům je umožněno stravovat se v jídelně nemocnice, na ubytovně je pro potřeby
dalšího vzdělávání vyčleněno 20 lůžek.
Oddělení dalšího vzdělávání vlastní i didaktické pomůcky ( diaprojektory, zpětné projektory,
epidiaskop, barevnou televizi a videopřehrávač, ozvučení místnosti, anatomické obrazy ,
výukový fantom, apod.).
Oddělení spravuje videotéku se 120 tituly krátkometrážních odborných filmů.
Lékařská knihovna oddělení dalšího vzdělávání nabízí svým uživatelům fond o velikosti cca
35 000 knihovních jednotek, 120 titulů českých a 60 titulů zahraničních odborných časopisů.
Zpřístupňuje i databáze MEDLINE (USA)

s retrospektivou od r. 1982 a Bibliographia

medica čechoslovaca od r. 1973. Uživatelé mají přístup i na Internet, knihovna pracuje
v rámci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, tzn. že sdílí informační
fondy i jiných knihoven působících v této oblasti.
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3. Závěr
Další vzdělávání ve zdravotnictví by mělo mít vzhledem ke svému významu pro kvalitní
poskytování léčebné péče takovou právní úpravu, která by odpovídala nejen stavu současného
společenského systému, ve kterém zdravotnictví ČR působí, ale i mezinárodním úpravám v
dané oblasti.Vyhláška č. 77/1981 Sb. včetně prováděcích předpisů zaostává za potřebami
českého zdravotnictví. Licenční řád České lékařské komory přejímá prvky mezinárodního
pojetí kontinuálního vzdělávání, ale kvalifikační předpoklady pro výkon povolání se např. pro
lékaře řídí dosud platnou právní úpravou z r. 1981.
Daná situace úzce souvisí s tím, že od r. 1989 nejsou rozvíjeny koncepce jednotlivých
medicínských oborů.
Věcný záměr zákona o dalším vzdělávání ve zdravotnictví by měl znovu vymezit pojem
zdravotnické povolání a získávání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, stanovit podmínky
pro získání další odborné způsobilosti k výkonu povolám v jednotlivých oborech, stanovit
kvalifikační předpoklady pro výkon jednotlivých činností a řídících funkcí. Podle dostupných
informací zákon uvažuje o stanovení parametrů popromočního vzdělávání, specializované
průpravy na akreditovaných pracovištích (dosavadní systém atestací by měl nahradit systém
základní specializace, nástavbové specializace a funkční specializace) a o stanovení
kontinuálního vzdělávání jako celoživotního procesu vzdělávání. Dosažená úroveň vzdělání se
časem znehodnocuje vlivem rostoucího poznání, ale i zapomínání. Proto je nutné, aby se
zdravotníci periodicky doškolovali a jejich způsobilost k výkonu povolání byla periodicky
prověřována.
Zákon by měl zároveň určit instituce zajišťující další vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Specializační průprava by měla probíhat na akreditovaném pracovišti, které by svými
parametry splňovalo podmínky kvalitní klinické základny pro další vzdělávání. Znamená to
vytvořit standardy pro zajišťování dalšího vzdělávám zdravotnických pracovníků. Projevuje
se nutnost provázanosti a úzké spolupráce mezi jednotlivými institucemi, které zajišťují další
vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Velké nemocnice - regionální centra - mají pro získání případné akreditace velké předpoklady.
Poskytují celé spektrum léčebné péče, jsou dostatečně vybavena po stránce materiální a
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personální, mají navázány smluvní vztahy se školskými zařízeními v místech své působnosti,
s ústředními institucemi zajišťujícími další vzdělávám zdravotnických pracovníků. V mnoha
případech, pokud v místě nemocnice působí lékařská fakulta, jsou tyto nemocnice zároveň
fakultními nemocnicemi. Vyšší územně správní celky by měly posílit úlohu těchto center v
rámci jednotlivých krajů, např. převodem části kompetencí v dané oblasti.
Tato práce popisem stavu zajišťování dalšího vzdělávání ve velké nemocnici by měla, mimo
jiné, přispět i k informovanosti tvůrců standardů v dané oblasti o reálných podmínkách v
praxí.
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Souhrn

- Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví tvoří součást systému zdravotní péče, nikoliv jeho
nadstavbu, neboť kvalita vzdělanosti přímo ovlivňuje kvalitu poskytované péče.

- Současná právní úprava vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví neodpovídá potřebám
zdravotnictví České republiky ani příslušným předpisům Evropské unie. Situaci by měl
vyřešit zákon o dalším vzdělávám ve zdravotnictví.
- Velké nemocnice ( regionální centra) mají vyhovující podmínky pro zajišťování dalšího
vzdělávání pregraduálního i postgraduálního jako klinické základny tohoto procesu.
- Systém akreditovaných pracovišť pro specializační průpravu a stanovení standardů pro
zajišťování dalšího vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví by měl zaručit kvalitní
podmínky pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků.
Spolupráce mezi organizacemi působícími v dalším vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví je nezbytná.
Summary

- Education of health care workers is an important part of health care system (it is not an
extra part of this system), because the quality of education directly influences the quality
of provided health care.
- The current legislative system of health care workers education is not in accordance with
the needs of healh care systém in Czech republic, neither with the regulations of European
Communities. Law concerning the continual education in the health care should solve the
situation.
- State hospitals ( regional centers) have suitable conditions for providing continual
education (pregraduate and postgraduate degree) as a clinical basis of this proces.
- System of acredited departments and units of the hospital and standards for providing
health care workers education should guarantee quality conditions for continual health
care workers education.
- The cooperation of all the organisations operating in the field of continual education of
health care workers is a necessary condition.
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Dohoda o odborné stáži

Školitel;

Nemocnice České Budějovice

B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
zastoupená MUDr. Jiřím Bouzkem, ředitelem
IČO: 072711 DIČ: 077-00072711
bankovní spojení: Komerční banka č. Budějovice
číslo účtu 37035-231/0100

Stážista:

Výše uvedené strany uzavírají následující dohodu o odborné stáži:
I.

Školitel umožní stážistovi absolvování potřebné odborné stáže formou klinické
praxe
na
oddělení
v době od
do
II
Na základě vzájemné dohody obou stran zapůjčí školitel stážistovi po dobu
výkonu
stáže osobní ochranný pracovní oděv v přiměřeném množství, který je stážista, po
skončení odborné stáže školiteli vrátit. Pokud by OOP nevrátil, uhradí tyto OOP
v plné
výši.
III.
Stážista se zavazuje, že po dobu-výkonu odborné stáže:
- bude dodržovat všechny pokyny a nařízení, vyplývající pro pracovníky
Nemocnice České Budějovice z provozního řádu Nemocnice a příslušného
oddělení, z předpisů na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci,
protipožární ochrany a ostatních obecně závazných předpisů a bude řádně plnit
pracovní povinnosti.
- bude plné dodržovat pokyny odborného školitele;
- stážista svým podpisem při uzavření smlouvy stvrzuje, že byl seznámen se
všemi potřebnými předpisy, zejména v oblasti BOZP, protipožárními atd.
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IV.
V případě zaviněné škody, a to jak na majetku školitele, tak na zdraví
pacienta,které
způsobí svým postupem nese stážista plnou odpovědnost. Ke snížení rizika
náhrady
škody předloží stážista nejpozději v den podpisu smlouvy k založení platnou
pojistnou
smlouvu, kterou má uzavřenou s některým z pojišťovacích ústavů o Odpovědnosti

z provozu nestátního zdravotnického zařízení, či smlouvu o pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.
Školitel nenese odpovědnost za případný vznik choroby z povolání u
stážisty.

V.
Obě smluvní strany se dohodly, že stážistovi nebude za úkony provedené při
stáži poskytnuta odměna a školicí organizace bude na stážistovi požadovat
školné za stáž
ve výši :

VI.
Tato dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží stážista a dvě
školitel .
V Českých Budějovicích dne
.................................................
..........................................
školitel

Přílohy:

ověřená fotokopie diplomu
ověřené přidělení IČZ
fotokopie pojistné smlouvy

stážista
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Souhlas s klinickým dnem

Organizace:

Nemocnice České Budějovice
ul. B.Němcové 54, 370 87 České Budějovice
zastoupená MUDr. Jiřím Bouzkem, ředitelem

Žadatel:

Výše uvedená organizace uděluje žadateli souhlas s klinickým dnem.
I. Nemocnice České Budějovice (dále jen organizace) umožní žadateli přístup na oddělení:

v době od

do

v rozsahu:
II. Žadatel se zavazuje, že po dobu klinického dne:
- nebude provádět žádné léčebné výkony a bude zachovávat povinnou mlčenlivost
- bude dodržovat všechny pokyny a nařízení, vyplývající pro pracovníky organizace z provozního
řádu Nemocnice České Budějovice a příslušného oddělení, z předpisů na úseku ochrany
zdraví a bezpečnosti při práci, protipožární ochrany a ostatních obecně závazných předpisů
- žadatel svým podpisem při uzavření smlouvy stvrzuje, že byl seznámen se všemi
potřebnými předpisy, zejména v oblasti BOZP, protipožárními atd.
III.
V případě zaviněné škody, a to jak na majetku organizace, tak na zdraví pacienta, kterou
způsobí, nese žadatel plnou odpovědnost, organizace nenese odpovědnost za případný vznik
choroby z povolání u žadatele.
IV.
Žadatel po dobu výkonu klinického dne bude používat vlastní ochranný pracovní oděv a obuv a
zabezpečí si na vlastní náklady jeho očistu.
V.
Obě strany se dohodly, že za klinický den nebude organizace účtovat žadateli poplatek, ani
nebude vyplácet žadateli odměnu.
VI. Tato dohoda je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží žadatel a tři organizace.
V Českých Budějovicích dne

vedoucí oddělení

žadatel

ředitel Nemocnice Č.Budějovice
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Posudek na atestační práci:
PhDr. Helena Dvořáková
Další vzdělávání pracovníků ve velké
nemocnici
Práce má 24 stran textu + přílohy (vzory smluvních
dohod, tématický plán školících akcí na
r.1999).
V úvodu autorka zasazuje problematiku dalšího vzdělávání
zdravotnických pracovníků do současného legislativního
rámce,vymezuje pojmy (další vzdělávání,zvýšení kvalifikace
atd)a popisuje dnešní stav (úloha MZ,ČLK,ČLS: JSP atd).
Hlavní část práce je věnována praktické aplikaci v
podmínkách nemocnice v Českých Budějovicích,Specifikuje
roli této nemocnice jako báze pro další vzdělávání v
oblasti personální politiky ,finančního zabezpečení i
vlastní organizace vzdělávání pro různé kategorie
zdravotnických pracovníků.Popisuje různé formy a způsoby
přípravy (předatestační příprava,semináře,kursy a pod).
Za velmi podnětné považuji uzavírání "kvalifikačních
dohod" s jednotlivými pracovníky a smluvně podloženou
spolupráci s fakultami a IP/Z.
V "Závěrech" poukazuje autorka na nutnost nového
zákona/S o vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně
jeho kompatibility se zeměmi EU a na potřebu tvorby
standardů a akreditací pro další vzdělávání.Konstatuje,že
léčebné ústavy typu nemocnice v Českých Budějovicích jsou
schopny saturovat požadované nároky tohoto druhu v plném
rozsahu,což dokládá na konkrétní praxi této nemocnice.
Seznam použité literatury dostatečně pokrývá řešenou
proble-matiku.
Práce splňuje požadavky,kladené na závěrečnou atestační
práci specializační přípravy.
Praha,únor 1999.
Drbal,CSc

doc.MUDr. Ctibor

