file_0.jpg


file_1.wmf



kontakt: Andrea Mimrová, tisková mluvčí předsednictví ČR v Radě EU                                     |2|
tel.: +420 224 972 424, GSM: +420 737 204 961; e-mail: andrea.mimrova@mzcr.cz  

file_2.jpg


file_3.wmf


				
kontakt: Andrea Mimrová, tisková mluvčí předsednictví ČR v Radě EU                                     |1|
tel.: +420 224 972 424, GSM: +420 737 204 961; e-mail: andrea.mimrova@mzcr.cz  

Tisková zpráva 
Press Release 
Communiqué de presse 

V Praze 4. února 2009



České předsednictví uvítalo na zasedání v Praze „Zelenou knihu o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě“. 

První den Zasedání hlavních sester a Dialogu k politice migrace sester, které se uskutečnilo dnes 4. února, byla představena Zelená kniha a podpora zviditelnění otázek pracovníků ve zdravotnictví EU, především všeobecných sester.

Oficiální zahájení konference se uskutečnilo v hotelu Ambassador za účasti náměstkyně ministerstva zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Markéty Hellerové, zástupkyně Evropské komise Elizabeth Kidd (DG SANCO), zástupců Světové zdravotnické organizace, hlavních sester přizvaných ze všech členských států, zástupců českých a mezinárodních profesních organizací a expertů v oblasti vzdělávání a ošetřovatelství z ČR a zahraničí.

Účastníci zasedání se seznámili s obsahem Zelené knihy a přivítali tento dokument popisující problémové oblasti a výzvy. Za velice důležitou problematiku zmíněnou v  Zelené knize je považována stabilizace stávajících pracovníků, získání jejich návratů zpět a zlepšením informovanosti o velikém spektru profesních možností zajistit nábor na školy v oblasti zdravotní péče. Značná pozornost byla věnována otázkám zdravotnických pracovníků, především všeobecným sestrám a zvláště pak oblasti využívání údajů z mezinárodních databází, národních registrů a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Za klíčové se považuje plánování potřebného počtu sester a téma, věnované mixu dovedností a novým technologiím, kterým budou věnována další jednání.

Výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo ve spolupráci s účastníky jednání, přispěly k částečnému zmapování situace všeobecných sester a porodních asistentek v evropských zemích a z pohledu plánování zdravotní politiky z nich vyplynulo, že většina dotázaných považuje za důležité mít údaje přímo charakterizující potřeby péče (normativy sester, ošetřovatelského personálu), údaje vztahující se k celoživotnímu vzdělávacímu procesu a údaje směřující k podpoře sesterských povolání. Naopak účastníci postrádají informace o stavu a toku zdravotnických pracovníků, zdrojích a činnosti, technickém zázemí, organizačních podmínkách, standardech či ukazatelích. Z dat poskytnutých hlavními sestrami členských států EU a Chorvatska bylo potvrzeno, že celoživotní vzdělávání je vnímáno jako nezbytné pro zajištění kvality zdravotních služeb, ošetřovatelské péče a bezpečí pacientů, a proto je ve většině států EU legislativně zakotveno. Byl předložen návrh na vytvoření společné jednotné definice celoživotního vzdělávání z důvodu zvyšující se migrace sester.

Česká republika jako předsedající země představila národní dotační program pro zajištění dostatečného počtu specialistů v oblasti lékařských a nelékařských specialistů, především praktických lékařů a všeobecných sester.Projekt je námětem na efektivní využití dotací ze státního rozpočtu, avšak i námětem k využívání finančních prostředků ze strukturálních finančních fondů EU. Prezentací „Od zelené knihy k akci“ bylo upozorněno na důležitou roli státu a získání stakeholderů pro financování potřebného rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví. 



