3. Logický rámec

I. Zefektivnění výstupů z pregraduálního vzdělávání lékařů

Jaké 2 strategické cíle a
4 prioritní oblasti
Jakých klíčových cílů
Z2020 akční plán
chceme dosáhnout
naplňuje
Návaznost na
KLÍČOVÉ PRIORITY AP
srategické cíle a oblasti

* Ukazatele/indikátory

Co musí dodat jednotlivé
změnové projekty, aby bylo
dosaženo strategických cílů

Jaké změnové projekty a aktivity musí
proběhnout, aby bylo dosaženo
určených výstupů

Jaké jsou nebo mají být
předpoklady pro realizaci
projektů

Kolik to bude stát?

Současný stav/budoucí
hodnota

PODSTATNÉ VÝSTUPY
AKČNÍHO PLÁNU

DÍLČÍ PROJEKTY A AKTIVITY AP

Předpoklady pro realizaci
projektů

Náklady na
realizaci/implementaci

šestileté pregraduální
studium medicíny s malým
prostorem pro praktickou
výuku/změna skladby studia
při zachování stávající
šestileté délky studia

změna skladby studia
medicíny - zvýšení
prostoru pro praktickou
výuku u poskytovatelů
zdravotních služeb při
zachování stávající
šestileté délky
pregraduálního studia
medicíny

a) koordinace vzdělávání ve
spolupráci s MŠMT
b) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami, ČLS JEP, ČLK

Bez nároků na rozpočet

Cílové skupiny: lékaři

a) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými a farmaceutickými
Jednat o tom, zda má být
fakultami, ČLS JEP, ČLK, s
navrhovaný tzv. adaptační poskytovateli zdravotních služeb, se
proces součástí
zdravotními pojišťovnami
pregraduálního studia
medicíny a farmacie, zda
má být definován
jednotlivými pracovišti,
b) stanovení adaptačního procesu
nebo zda má být v
neexistence adaptačního
kompetenci poskytovatelů
procesu pro absolventy
zdravotních služeb.
lékařských fakult a
Rozhodnout o tom, zda má
farmaceutických
fakult/zavedení adaptačního být tzv. adaptační proces
jednorázovou záležitostí
procesu
před nebo po ukončení
studia všeobecného
lékařství a farmacie, nebo
Cílové skupiny: lékaři a
zda má být nezbytnou
farmaceuti
podmínkou pro nástup
lékaře a farmaceuta na
konkrétní pracoviště.

Bez nároků na rozpočet

Nutná leg. koordinace s MŠMT

a) spolupráce s MŠMT
b) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami
c) spolupráce s ČLS JEP, ČLK
vznik právního předpisu,
neexistence právního
který vymezí pravomoci a
předpisu, který by mohl
kompetence lékaře po
vymezit kompetence lékaře
ukončení studia
po ukončení studia/vznik
všeobecného lékařství,
právního předpisu, který
tedy lékaře bez
vymezí kompetence lékaře po
specializace
ukončení studia

d) spolupráce s odbornými
společnostmi
Bez nároků na rozpočet
e) změna zákona č. 95/2004 Sb. o
podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Cílová skupina: lékaři a studenti
lékařských fakult

zdravotnické systémy zaměřené na lidi..., ...průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích

Posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení o rozhodování všechny složky společnosti, soc. skupiny i jednotlivce

Cílové skupiny:

Novela zákona č. 95/2004 Sb.

novelizovat zákon č.
95/2004 Sb.

absolventi lékařských a
farmaceutických fakult;
školenci zařazení ve specializační
přípravě;
lékaři, zubní lékaři a farmaceuti se
specializovanou způsobilostí;
akreditovaná zařízení ve smyslu
zákona č. 95/2004 Sb.;
poskytovatelé zdravotních služeb;
Ministerstvo zdravotnictví;
pověřené organizace ve smyslu
zákona č. 95/2004 Sb.;
stavovské organizace;
kraje.

Bez nároků na rozpočet

a) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami
b) spolupráce s Českou lékařskou
komorou

0/vytvoření koncepcí
jednotlivých oborů

vytvořit koncepce
základních lékařských
oborů

c) spolupráce s odbornými
společnostmi

6 mil. Kč

d) spolupráce s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví

předběžný návrh možnosti
financování:
částečně OPZ* a OP VVV**

e) zapojování odborníků z praxe

Cílová skupina: lékaři

a) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami
b) spolupráce s Českou lékařskou
komorou
vytvářet doporučené

vytvářet doporučené
postupy pro jednotlivé
lékařské obory pro laickou
veřejnost

c) spolupráce s odbornými
společnostmi

24 mil. Kč

d) spolupráce s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví

předběžný návrh možnosti
financování:
OPZ a částečně OP VK***

e) zapojování odborníků z praxe
II. Specializační vzdělávání lékařů

Prioritní oblast 3: posilovat zdravotnické systémy zaměřené na li

Strategický cíl 2: "Posílit roli veřejné správy v oblasti z

0/postup vytváření
doporučených postupů pro
jednotlivé lékařské obory

vytvářet doporučené
postupy pro jednotlivé
lékařské obory
pro odbornou veřejnost;

Cílové skupiny: lékaři a veřejnost

a) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami
b) spolupráce s Českou lékařskou
komorou
vytvořit právní předpis,
c) spolupráce s odbornými
0/právní předpis, který
který by stanovil
společnostmi, s akreditačními
vymezí kompetence lékaře po
kompetence lékaře
absolvování základního
po absolvování základního komisemi Ministerstva zdravotnictví
kmene
kmene
d) spolupráce s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví

Bez nároků na rozpočet

e) zapojování odborníků z praxe
Cílová skupina: lékaři

a) spolupráce s univerzitami - s
lékařskými fakultami

finanční podpora vzdělávání
finanční podpora
lékařských zdravotnických
vzdělávání lékařských
pracovníků
zdravotnických pracovníků

b) spolupráce s Českou lékařskou
komorou

80 mil. Kč

c) spolupráce s odbornými
společnostmi

předběžný návrh možnosti
financování:
částečně OPZ

d) spolupráce s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví
e) zapojování odborníků z praxe
Cílové skupiny: lékaři
a) využití individuálních projektů
OPZ
b) spolupráce s Českou lékařskou
komorou, Českou stomatologickou
komorou, Českou lékárnickou
komorou
c) spolupráce s odbornými
společnostmi
využití prostředků z
Evropského sociálního fondu

využití prostředků z
Evropského sociálního
fondu

d) spolupráce s Institutem
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví
e) zapojování odborníků z praxe

Cílové skupiny: lékaři

* Operační program Zaměstnanost
** Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
*** Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace projektů se bude
řídit pravidly
spolufinancování Evropských
strukturálních a investičních
fondů v programovém období
2014 – 2020.
Ty stanoví minimální zapojení
alokace nákladů na realizaci
zdrojů příjemce do
projektů ze státního rozpočtu ČR,
financování způsobilých
resp. z rozpočtu Ministerstva
výdajů projektu. Minimální
zdravotnictví, a za předpokladu podíly platné pro danou výzvu
vyhlášení výzev MPSV
budou vždy stanoveny MPSV
ve výzvě k předkládání
žádostí o podporu.
předběžný návrh možnosti
financování:
OPZ

