
 

 

Informace o realizaci projektu Vzd ělávání zdravotník ů ve FNO 
Všechny závazky FNO v rámci projektu byly spln ěny  

 
 
Projekt financovaný z prost ředků Evropského sociálního fondu prost řednictvím Opera čního 

programu Lidské zdroje a zam ěstnanost a státního rozpo čtu ČR. 
 
V rámci projektu „Vzdělávání zdravotníků“ - Prohlubování vzdělávání nelékařů, registrační číslo 

projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001, byly mezi IPVZ (generálním dodavatelem projektu – 

objednatelem) a FNO (poskytovatelem) uzavřeny smlouvy na, zakázky malého rozsahu, při 

poskytování služeb vzdělávání v certifikovaných kurzech, a to: 

 
1. „Fyzioterapie inkontinentních pacient ů (Ostravský koncept) “, který zajišťovala Klinika 

léčebné rehabilitace. 
Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po spln ění závazku ukon čeno .   

Počet účastník ů podpo řených v projektu Počet 
běhů Termín konání kurzu  

plán skute čnost 

1 12.-13.3.2011 10 10 

2 17.-18.9.2011 10 10 

3 22.-23.10.2011 10 8 

4 10.-11.3.2012 10 10 

5 8.-9.9. 2012 2 2 

Celkem  40 40 
 
2. "Intermitentní katetrizace ", který zajišťovalo Oddělení urologické. 

Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po spln ění závazku ukon čeno .   

Počet účastník ů podpo řených v projektu 
Počet běhů  Termín konání kurzu  

plán skute čnost 

1 7.-8.5.2011 10 10 

2 4.-5.6.2011 10 10 

3 17.-18.9.2011 10 11 

4 22.-23.10.2011 10 9 

*)  5/1 28.-29.1.2012 10 11 

    6/2 25.-26.2.2012 10 10 

    7/3 24.-25.3.2012 10 10 

    8/4 21.-22.4.2012 10 11 

    9/5 19.-20.5.2012 10 8 

*) 10/1 20.-21.10.2012 10 10 

   11/2 10.-11.11.2012 10 12 

   12/3 1.-2.12.2012 10 12 

   13/4 26.-27.1.2013 10 6 

Celkem  130 130 

*) Poznámka:  Vzhledem k zájmu o absolvování certifikovaného kurzu Intermitentní katetrizace byla v říjnu 2011 
uzavřena k tomuto kurzu smlouva na proškolení-podpoření dalších 50 zájemců a v říjnu 2012 na proškolení-
podpoření dalších 40 zájemců . 

 
 
 
 



 

3. "Periopera ční péče v traumatologii ", který zajišťovalo Traumatologické centrum. 
Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po spln ění závazku ukon čeno .   

Počet účastník ů podpo řených v projektu 
Počet běhů  Termín konání kurzu  

plán skute čnost 

1 7.-9.11.2012 15 9 

2 16.-18.1.2013 15 10 

3 13.-15.3.2013 - 11 

Celkem  30 30 
 
4. "Ošetřování pacient ů se zlomeninami lé čenými konzervativními metodami ", který 

zajišťovalo Traumatologické centrum. 
Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo po spln ění závazku ukon čeno .   

Počet účastník ů podpo řených v projektu 
Počet běhů  Termín konání kurzu  

plán skute čnost 

1 20.-23.11.2012 10 10 

2 8.-11.1.2013 10 10 

Celkem  20 20 
 
 

FNO proškolila-podpořila ve výše uvedených kurzech do konce trvání projektu v březnu 2013 
celkem 220 účastníků. Jednotlivé termíny konání kurzů byly stanovovány realizátory a 
prostřednictvím koordinátora ve FNO uveřejňovány a spravovány dle požadavků v informačním 
systému pro vzdělávací akce realizované v projektu - ZEUS („Zdravotnický evidenční a učební 
systém“ - www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz).  
 

V rámci projektu spolupracovala, dle uzavřené smlouvy o spolupráci ve specializačním vzdělávání, 
FNO – Anesteziologicko-resuscitační klinika s NCO NZO Brno, a to při zabezpečování praktické 
části (odborné praxe) vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Ošetřovatelská pé če 
v anesteziologii u d ětí“, na který získalo zakázku v rámci projektu NCO NZO Brno. Praktickou 
část ve FNO – ARK absolvovalo (bylo podpořeno) 20 účastníků vzdělávání v tomto kurzu. 
 

 

FNO dále v rámci projektu „Vzdělávání zdravotníků“ - Prohlubování a zvyšování úrovně odborných 

znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a 

vzdělávání v manažerských dovednostech, registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00002, 

uzavřela s IPVZ smlouvu na realizaci praktické části certifikovaného kurzu pro obor 

Neonatologie , kterou zajišťovalo Oddělení neonatologie pro jednoho lékaře - účastníka kurzu. 

Vzdělávání v tomto certifikovaném kurzu bylo ukon čeno k 31.1.2013 .   

 
 
Bližší informace o projektech naleznete na webových  stránkách : 
www.vzdelavani-zdravotniku.cz ,   www.ipvz.cz ,   www.nconzo.cz ,   www.cnna.cz .  
 
Ing. Ivo Genserek  
referent oddělení vzdělávání  
koordinátor projektu ve FNO 


