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Projekt 
„Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů“
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730 milionů korun na postgraduální vzdělávání 

Mnoho nových vzdělávacích aktivit



Projekt 
„Prohlubování vzdělávání lékařů“

Certifikované kurzy 
Získání zvláštní odborné způsobilosti v mnoha nástavbových oborech

Semináře, konference, workshopy – 3280 osob
Farmaceuti (pořádá Lékárnická akademie Praha, s.r.o.)
Praktičtí lékaři pro děti a dorost (pořádá Solen, s.r.o.)
Praktičtí lékaři pro dospělé (VŘ na realizátora trvá)

Kurz pro Kodéry – 150 osob
Lékařské zdravotnické pracovníky zejména z přímo řízených zdravotnických zařízeních, kteří se zabývají 
v rámci své pracovní náplně kódováním diagnóz pomocí klasifikace MKN‐10 (pořádá Styrax, a.s.)

Vzdělávací akce, stáže, konference a semináře – 3700 osob
Zubní lékaři (pořádá Dentální učení Kladno, s.r.o.)

E‐learning 
kurz Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS) – 120 osob

Lékařské zdravotnické pracovníky v rámci zdravotnického týmu zabezpečujícího neodkladnou a resuscitační péči 
a ošetření závažně zraněných pacientů na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických 
zařízeních (realizátor ČLS JEP ve spolupráci s FN Hradec Králové)

Ekonomika a management zdravotnických zařízení pro lékaře ‐ 125
(pořádá Centrum andragogiky, s.r.o.)

Bližší informace: www.vzdelavani‐zdravotniku.cz
Možnost přihlášení na: http://zeus.vzdelavani‐zdravotniku.cz/Portal/Akce/Lekari



Projekt 
„Prohlubování vzdělávání nelékařů“

Certifikované kurzy (9 400 osob)
Akreditované kvalifikační kurzy (2 000 osob)

zaměřeno na široké spektrum nelékařských zdravotnických profesí
Konference, semináře pro nelékařské obory (20 000 osob)

Organizuje B. Braun Medical s.r.o. – Aesculap Academie pod záštitou 
a ve spolupráci s Českou asociací  sester a Společnost medicínského 
práva, o.s.
Témata se týkají cerebrovaskulárních a kardiologických onemocnění,
zahrnují i oblast onkologie      

Kurz pro kodéry (200 osob)
určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací v oblasti kódování diagnóz 
pomocí klasifikace MKN‐ 10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky 

Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky pracující  v zubní péči (1000 osob) ‐ pořádá Dentální učení Kladno, s.r.o.
E‐learning

Bližší informace: www.vzdelavani‐zdravotniku.cz
Možnost přihlášení na: http://zeus.vzdelavani‐zdravotniku.cz/Portal/Akce/Lekari



E‐learning v projektech 
„Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů“

E‐learning pro lékaře

19 e‐kurzů pro lékaře těchto 
odborností:

Gastroenterologové
Praktičtí lékaři
Epidemiologové
Plastičtí chirurgové
Pracovní lékaři

Termín zahájení studia prvních e‐kurzů ‐ 1.pol. 2012.

E‐learning pro nelékaře

11 e‐kurzů pro zdravotní sestry – edukátorky 
Edukace pacientů s různou diagnózou

1 e‐kurz pro farmaceutické laboranty, 
zdravotní sestry v ordinacích lékařů 

Základy tropické a cestovní medicíny

3 e‐kurzy pro biomedicínské techniky
– Technické předměty
– Bezpečnost el. zařízení, normy, standardy
– Medicínské předměty

Termín zahájení studia prvních e‐kurzů ‐ 1.pol. 2012.



Seznam připravovaných e‐kurzů

Lékaři
• Krvácení do GIT
• Oční problematika pro praktické lékaře
• Barrettův jícen
• Achalázie jícnu
• Endoskopická léčba časných neoplázií žaludku
• Karcinom pankreatu
• Kolorektální karcinom
• Základy klinické epidemiologie
• Základy nemocniční hygieny a epidemiologie
• Základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře
• Plastická chirurgie u dětí po traumatech
• EBM z pohledu klinické epidemiologie
• Chirurgie ruky
• Kožní problematika pro praktické lékaře
• Infekce virem hepatitidy C
• Pracovní lékařství
• M. Crohn a ulcerózní kolitis – biologická léčba
• Vrozené vady chlapeckého genitálu

Nelékaři
• Etické normy chování
• Obecné formy edukace
• Edukace pacientů s nefrologickým onemocněním
• Edukace v péči o seniory
• Edukace pacientů s neurologickým onemocněním
• Edukace pacientů s onkologickým onemocněním
• Edukace pacientů s diabetes mellitus
• Přístup k pacientovi a komunikace
• Právní minimum
• Edukace v nutriční péči
• Řízení kvality a bezpečnosti pacientů
• Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře
• 3 moduly AKK Biomedicínská technika

– Technické předměty
– Bezpečnost el. zařízení, normy, standardy
– Medicínské předměty



Informační systém ZEUS

Zdravotnický evidenční a učební systém

Termín spuštění: srpen 2011

Kompletní přehled otevřených akcí
Včetně specifikací nutných kvalifikačních předpokladů  
a pokynů pro školení 

http://zeus.vzdelavani‐zdravotniku.cz



Ukázka e‐kurzu Krvácení do GIT
INFORMACE O E‐KURZU

CÍLE E‐KURZU

Náplní e‐kurzu Krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) je seznámení účastníků s aktuální etiologií, patogenezí a multidisciplinárním diagnostickým a terapeutickým přístupem k pacientovi
s akutním krvácením do GIT. Kurz je dělen do dvou bloků podle etáže zdroje krvácení. Krvácení z horní části trávicího traktu, které je dále děleno na variceální a nevariceální, krvácení z dolní části
trávicího traktu (tlusté a tenké střevo). Po seznámení s etiologií a patogenezí a rozborem jednotlivých příčin krvácení do GIT se budeme dále zabývat otázkou přednemocniční, příjmové a
hospitalizační péče o pacienta s akutním krvácením do zažívacího traktu. Budou probrány jednotlivé možnosti endoskopické hemostázy, farmakologické terapie, možnosti radiologické a
chirurgické terapie včetně nejmodernějších technik a doporučení. Kurz krvácení do GIT je doplněn bohatou a praktickou zobrazovací dokumentací, která účastníky kurzu seznámí s jednotlivými
situacemi akutního i chronického krvácení do GIT a ukazuje techniku a možnosti endoskopické hemostázy. Každá část bude zakončena shrnutím probrané tématiky, doporučených postupů a
úskalími konkrétní terapie. Závěrem celého kurzu krvácení do trávicího traktu bude test složený z 20 otázek z probrané tématiky, které zhodnotí vědomosti účastníka e‐kurzu.

ABSOLVENT E‐KURZU:
 si zopakuje základní etiologii krvácení do trávicího traktu

 osvojí si základní diagnostické a terapeutické postupy u pacienta s krvácením do trávicího traktu

 seznámí se s nejmodernějšími postupy a standarty péče při krvácení do trávicího traktu, v kterých by se po absolvování kurzu měl bezproblémově orientovat.
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Závěr

Projekt 
„Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů“

Díky svému rozsahu poskytuje širokou nabídku  
vzdělávacích aktivit pro všechny pracovníky ve              
zdravotnictví. 

Nabízí možnost kvalitního postgraduálního  
vzdělávání bez finančního zatížení účastníků



Děkuji za pozornost

Mgr. Vendula Bílková
Vedoucí koordinátor e‐learningu

Tel: 271 019 304
E‐mail:bilkova@ipvz.cz


