V Praze dne 25. 07. 2008

Vážení,
na základě jednání dne 22. července 2008 na Ministerstvu zdravotnictví, Vám v příloze
tohoto emailu zasíláme tabulku a dovolujeme si Vás tímto požádat o spolupráci a
vyplnění. Žádáme zároveň o sdělení kontaktní osoby, se kterou budeme moci v této věci
spolupracovat.
Postup pro vyplnění :
Tabulka obsahuje čtyři listy:
1. lékaři - v prvním sloupci jsou uvedeny stávající specializační obory, z nichž žlutě
jsou označeny ty, které budou pravděpodobně financovány z ESF. Ve druhém
sloupci jsou uvedena data ÚZIS, ve třetím uveďte prosím vámi zjištěné počty ve
vašem kraji a ve čtvrtém sloupci uveďte potřebu jednotlivých oborů ve vašem
kraji s výhledem do roku 2015 a s ohledem na demografické a sociologické vlivy.
2. nelékaři – jedná se nelékařské zdravotnické pracovníky (NLP) v prvním sloupci
jsou uvedeny jednotlivé obory NLP, ve druhém sloupci jsou uvedeny data ÚZIS, ve
třetím uveďte vámi zjištěné počty ve vašem kraji a ve čtvrtém sloupci potřebu
jednotlivých oborů ve vašem kraji s výhledem do roku 2015 a ohledem na
demografické a sociologické vlivy.
3. certifikované kurzy (CK) nelékaři – v prvním sloupci je uvedeno číslo CK pro lepší
orientaci, ve druhém sloupci je uveden seznam akreditovaných certifikovaných
kurzů a připravovaných certifikovaných kurzů k akreditaci (jsou zde uvedeny ty,
které MZ a profesní organizace vnímají jako zásadní pro poskytování kvalitní a
odborné zdravotní péče), ve třetím sloupci označte ano pokud tento CK budete
využívat nebo ve vašem kraji chybí, ve čtvrtém sloupci označte ne, pokud o tento
CK nemáte zájem, v pátém sloupci potřebu CK ve vašem kraji s výhledem do roku
2015 a s ohledem na demografické a sociologické vlivy.
4. specializační obory nelékaři – v listu jsou dvě tabulky. V první tabulce jsou
specializační obory realizované zejména v NCO NZO a v dalších akreditovaných
zařízeních, ve druhé tabulce jsou specializační obory realizované zejména IPVZ.
V prvním sloupci je uveden název oboru, ve druhém sloupci jsou uvedeny
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jednotlivé specializační obory, ve třetím sloupci označte ano pokud tento
specializační obor budete využívat nebo ve vašem kraji chybí, ve čtvrtém sloupci
označte ne, pokud v konkrétním specializačním oboru je potřeba ve vašem kraji
dlouhodobě naplněna nebo nemáte zájem, v pátém sloupci potřebu jednotlivých
specializačních oborů ve vašem kraji s výhledem do roku 2015 a s ohledem na
demografické a sociologické vlivy.
Takto vyplněnou tabulku prosím zašlete v elektronické podobě na adresu:
lenka.bendova@mzcr.cz , a to nejpozději do 15. srpna 2008.
V případě, že ve stanoveném termínu neobdržíme z Vaší strany žádné informace,
využijeme stávající dostupná data a do žádosti o finanční podporu z Evropského
sociálního fondu uvedeme nulovou potřebu vzdělávání ve vašem kraji pro zdravotnické
pracovníky.
Děkuji a jsem s pozdravem
v. r.
Mgr. Lenka Stuchlíková
Pověřena řízením odboru vzdělávání a vědy
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