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ČÁSTKA 2

1 Cíl specializa!ního vzd lávání
Cílem specializa ního vzd!lávání v oboru Organizace a #ízení ve zdravotnictví
je p#ipravit neléka#ské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí
a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji
osobnosti i organizace ve zdravotnictví osvojením si pot#ebných teoretických znalostí,
praktických dovedností, návyk" týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování
pro innosti stanovené vyhláškou . 424/2004 Sb. ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis".

2 Vstupní podmínky a pr#b h specializa!ního vzd lávání
Podmínkou pro za#azení do specializa ního vzd!lávání v oboru Organizace a #ízení
ve zdravotnictví je získání odborné zp"sobilosti k výkonu povolání neléka#ského
zdravotnického pracovníka dle zákona . 96/2004 Sb., zákon o neléka#ských zdravotnických
povoláních, ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis" (dále jen zákon . 96/2004 Sb.).
Specializa ní vzd!lávání nemusí být uskute $ováno p#i výkonu povolání, ú astník
vzd!lávání však musí p#ed podáním p#ihlášky k atesta ní zkoušce splnit dobu výkonu
povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona . 96/2004 Sb.
%ást specializa ního vzd!lávání (zejména n!které specifické manažerské techniky) lze
absolvovat distan ní formou studia, nap#. metodou e-learningu.
Optimální doba specializa ního vzd!lávání je 18 – 24 m!síc", kterou lze prodloužit
nebo zkrátit p#i zachování po tu hodin vzd!lávacího programu. V p#ípad!, že celková délka
specializa ního vzd!lávání se od celodenní pr"pravy liší, úrove$ a kvalita nesmí být nižší než
v p#ípad! celodenní pr"pravy.
U ební osnovy vzd!lávacího programu Organizace a #ízení ve zdravotnictví
p#edstavují ur itý rámec, který umož$uje lektorovi akceptovat požadavky ú astník". D"raz
je kladen p#edevším na využívání interaktivních metod výuky.
Vzd!lávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzd!lávání
a praktické výuky. Praktická výuka tvo#í alespo$ 50 % celkového po tu hodin, v etn!
odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického za#ízení v rozsahu stanoveném
tímto vzd!lávacím programem. Požadavky vzd!lávacího programu je možné splnit ve více
akreditovaných za#ízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované za#ízení,
kde ú astník vzd!lávání zahájil. Akreditovaná pracovišt! disponují náležitým personálním,
materiálním a p#ístrojovým vybavením.
Vzd!lávací program zahrnuje odborné moduly se stanoveným po tem kredit", p#i emž
ukon ení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn! dosažených výsledk"
vzd!lávání.
Podmínkou pro získání specializované zp"sobilosti v oboru Organizace a #ízení
ve zdravotnictví je:
úsp!šné ukon ení kvalifika ního studia, které oprav$uje k získání a uznání
zp"sobilosti k výkonu neléka#ských zdravotnických povolání bez odborného
dohledu,
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výkon povolání neléka#ského zdravotnického pracovníka minimáln! 1 rok
z období 6 ti let v rozsahu minimáln! ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo
minimáln! 2 roky v rozsahu minimáln! p!tiny stanovené týdenní pracovní doby
do data p#ihlášení se k atesta ní zkoušce,
za#azení do oboru specializa ního vzd!lávání,
absolvování teoretické výuky,
absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzd!lávacím
programem,
získání stanoveného po tu kredit" ur ených vzd!lávacím programem,
úsp!šné složení atesta ní zkoušky.

3 U!ební plán
Nedílnou sou ástí vzd!lávacího programu je vedení studijního pr"kazu a záznamu
o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Seznam doporu ených výkon" uvedený
v u ebních osnovách jednotlivých odborných modul" je stanoven tak, aby ú astník
specializa ního vzd!lávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce
praktické.

3.1

U!ební osnova odborného modulu 1

Odborný modul – OM1

Role manažera

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Cíl OM 1

Získat v!domosti a dovednosti z oblasti managementu, osobního
rozvoje vedoucího pracovníka, specifických manažerských
dovedností a dalších v!dních obor", ovliv$ující roli manažera ve
zdravotnictví. Motivovat vedoucí pracovníky k podpo#e pot#ebných
systémových zm!n ve zdravotnických za#ízeních a ke hledání nových
cest zvyšování spokojenosti zákazník" i zam!stnanc".
Rozpis u!iva

Minimální po!et
hodin

Management a manažer

Klí ové pojmy a témata. Manažerské
kompetence v oblasti intrapersonální a interpersonální, struktura manažerských aktivit.
Filozofie pojetí moderního managementu. Role
a funkce v moderním managementu.

4

Organiza ní chování
ve zdravotnickém za#ízení

Poslání a cíle zdravotnické organizace,
organiza ní audit nap#. podle „7S“ – strategie,
struktura, základní systémy, styly vedení a
#ízení, schopnosti a spolupráce.

6

Téma
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Organiza ní struktura – typy organiza ních
struktur. Organiza ní kultura. Motivy pracovní
innosti.

Osobní rozvoj vedoucího
pracovníka

Klí ové
kompetence.
Osobní
styl
–
sebepoznání, analýza osobního profilu, silné a
slabé stránky, formování požadovaných
schopností
a dovedností. Role osobnosti, role moderního
manažera. Kariérová dráha zdravotnického
pracovníka. Osobní portfolio, vzd!lávání
a rozvoj.

Specifické dovednosti
manažera
- management asu

Osobní a asový management. Techniky #ízení
asu nap#. Paretovo pravidlo, Eisenhower"v
princip, ur ení priorit podle analýzy „ABC“.
Principy efektivního hospoda#ení s asem
a principy efektivního využívání asu.

- kou ování

Podstata, principy a p#edpoklady kou inku, role
kou e, metody kou inku a jeho p#ínos, techniky
pro feed back, metody rozvíjení kreativního
p#ístupu, stanovení cíl", analýza sou asného
stavu, strategie dosažení cíl", plánování
procesu.

- delegování

Pojetí a cíle delegování, fáze procesu a
metodika postupu delegování, zdroje pro pln!ní
delegované odpov!dnosti.

- motivace

Teorie motivace, podn!ty pro motivaci
založené na lidských pot#ebách, vn!jší a vnit#ní
motivace, podmínky pro motivaci, d"ležitost
motivace
pro zvýšení výkonu, p#í iny demotivace.

Právní aspekty – právní
pojmy, hlavní zákonné
p#edpisy, základy
medicínského práva

Obecn! závazné p#edpisy ve zdravotnictví,
Ústava a Listina základních práv a svobod,
mezinárodní smlouvy, zákony, provád!cí
právní p#edpisy, na#ízení vlády, sm!rnice
registrované ve Sbírce zákon".
Soustava zdravotnických za#ízení – právní
formy zdravotnických za#ízení, základní právní
akty z#ízení, z#izovací listina, statut,
organiza ní #ád, p"sobnost Ministerstva
zdravotnictví, kraje, právnických a fyzických
osob.
Zdravotni tí pracovníci a jiní odborní
pracovníci ve zdravotnictví – p#edpoklady
výkonu povolání, specializa ní a celoživotní
vzd!lávání, akreditace zdravotnických za#ízení.
Právní odpov!dnost zdravotnických pracovník"
– p#edpoklady vzniku a druhy právní
odpov!dnosti, d"sledky porušení základních

8
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povinností zdravotnických pracovník", právní
ochrana zdravotnických pracovník".
Vedení zdravotnické dokumentace, archivace,
skartace, právo pacienta na informace, povinná
ml enlivost zdravotnických pracovník" a její
výjimky.

Metodologie výzkumu

V!da a v!decký výzkum. Metodologické
p#ístupy k výzkumu. Klasifikace a etapizace
výzkum". Metody (techniky) výzkumu.
Výzkumná validita. Charakteristika v!deckého
výzkumu ve zdravotnictví, volba a zp"sob
vyhledávání vhodných témat a problém" pro
výzkum ve zdravotnictví. Výzkumné databáze
a zp"sob vyhledávání odborných studií. Tvorba
výzkumných projekt". Etická problematika
výzkumu. Zadání záv!re né písemné práce.

8

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

1

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
zná své osobní kvality (vlohy, znalosti, dovednosti, vlastnosti
a postoje), zná nástroje osobního rozvoje,
zná profesionální typy osobnosti,
zná výhody delegování a jak delegovat,
umí si organizovat vlastní as, zná t#i pilí#e úsp!chu,
zná metody stanovení priorit a eliminace zlod!j" asu,
zná právní aspekty #ízení, právní pojmy a hlavní zákonné
p#edpisy,
umí ovliv$ovat osobní kvality spolupracovník" r"znými
rozvojovými aktivitami,
umí získat náhled a systémový p#ístup k efektivnímu výkonu
manažerské práce ve zdravotnickém za#ízení,
umí usm!r$ovat sebe a ovliv$ovat druhé, chovat se proaktivn!
a efektivn! využívat as,
umí uplat$ovat právní aspekty v roli manažera.

Seznam doporu!ených výkon#

Po!et

Sestavení plánu osobního rozvoje vlastní osoby, definice silných a slabých stránek.
Zd"vodn!ní, pro zrovna tento postup je nejvíce p#ínosný pro vlastní rozvoj

1

Sestavení
plánu
i spolupracovníka

1

motivace

pro

konkrétní

osobu,

pod#ízeného,

Formulace a výb!r konkrétních úkol" vhodných k delegování

1

Analýza firemní kultury na pracovišti a návrh pot#ebných krok" pro její
p#ípadnou zm!nu, i stabilizaci

1

Zp"sob ukon ení modulu

Diagnostické metody (nap#. test, ústní zkouška, apod.) + spln!né
výkony zadané lektorem.
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Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 1 je p#ipraven/a:
ovliv$ovat osobní kvality spolupracovník" r"znými rozvojovými aktivitami,
získat náhled a systémový p#ístup k efektivnímu výkonu manažerské práce
ve zdravotnickém za#ízení,
usm!r$ovat sebe a ovliv$ovat druhé, chovat se proaktivn! a efektivn! využívat
as,
komunikovat efektivn!, motivovat a flexibiln! aplikovat styl vedení,
uplat$ovat právní aspekty v roli manažera,
používat správný postup procesu delegování, p#ekonávat bariéry delegování a #ešit
problémy spojené s delegováním.
3.2

U!ební osnova odborného modulu 2

Odborný modul – OM 2

Strategické #ízení a krizový management

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Cíl OM 2

Získat v!domosti a dovednosti d"ležité pro identifikaci silných
a slabých stránek, p#íležitostí a hrozeb pro konkrétní zdravotnické
za#ízení, instituci. P#ipravit ú astníky specializa ního vzd!lávání tak,
aby se mohli podílet na tvorb! cíl", strategie a politiky organizace.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Základy strategického
#ízení

Identifikace stupn! rozvoje procesního #ízení
(v oblastech: procesy, organiza ní struktura,
m!#ení proces", týmová práce, trvalé zlepšování),
fáze a kroky v rámci rozvoje a podpory
procesního #ízení zdravotnického za#ízení, systém
a principy strategického #ízení, strategie
a hierarchie strategií, strategické plánování,
základní model plánování, výb!r podnikové
strategie, r"zné metody a postupy p#i uplat$ování
strat. model".

8

Strategické vize, mise
a hodnoty organizace

M!#ení proces" a stanovování procesních cíl"
ve vazb! na strategii organizace, rozvoj
procesního modelu a procesní organiza ní
struktury organizace. Strategické vize a cíle
organizace, vyhodnocení strategických možností,
výb!r strategie a její implementace, strategické
#ízení zdravotnických organizací.

8

Téma
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Manažerské nástroje
pro analýzu vn!jšího
a vnit#ního prost#edí

Identifikace sou asné podnikové mise a cíl",
analýza sou asného stavu strategického #ízení
v za#ízení. Strategická analýza STEP (analýza
obecného okolí podniku), SWOT (analýza silných
a slabých stránek, p#íležitostí a hrozeb) a další.

8

%ízení zm!n

Identifikace nutnosti a rozhodnutí o zm!n!, #ízení
proces" strategické zm!ny, úlohy a role v procesu
zm!ny, plánování zm!ny v organizaci. &ízení
zm!n a jejich reakce.

3

Krizový management

&ízení pod tlakem, techniky #ízení v krizových
situacích, nesoulad mezi cíli a metodami, aktuální
symptomy #ízení, efektivní #ízení v krizi, pasti
a p#ekážky efektivního #ízení v krizi.

3

Krizové situace ve
zdravotnictví

Role zdravotnictví v bezpe nostním systému
státu,
koncepce
bezpe nostní
politiky
zdravotnictví, terminologie krizového #ízení,
jurisdikce vztahující se ke krizovému #ízení,
zajišt!ní krizové p#ipravenosti, organizace
krizového #ízení ve zdravotnictví.
Zdravotnictví a IZS - organizace zajišt!ní
neodkladné pé e, zásady #ízení zdravotnického
zásahu, havarijní a traumatologické plánování.
Postavení l"žkového za#ízení v systému krizové
p#ipravenosti - krizová struktura nemocnice,
konkrétní
innosti zdravotnického personálu
nemocnice p#i p#íjmu ran!ných, úloha laborato#í.
Ochrana bezpe nosti klient" v podmínkách
nestandardního poskytování zdravotní pé e.
Dopady mimo#ádných událostí na osobnost
zachra$ujících
profesionál"
systém
psychosociální interven ní pé e.

8

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

2

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
zná filozofii strategického managementu,
zná význam strategie a podmínky úsp!šného zpracování
a realizace strategie,
zná nástroje strategické analýzy,
zná proces strategického plánování,
zná formu, strukturu strategie,
podílí se na tvorb! cíl", strategie a politiky organizace,
aplikuje metody analýzy prost#edí, silných a slabých stránek,
analýzy možností a hrozeb,
umí analyzovat svou pozici, sestavovat strategické vize a cíle,
alternativní strategie a plán,
umí vytvo#it sv"j strategický dokument a ak ní plány,
umí strategicky #ídit organizaci, kliniku a tým.
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Seznam doporu!ených výkon#

l

Po!et výkon#

Zpracování vize pracovišt! v souladu s koncepcí oboru

1

Formulování ú elu a poslání organizace, vize a cíle pracovišt!

1

Vypracování p#ehledu pot#ebných strategických zm!n na svém pracovišti

1

Vypracování analýzy SWOT svého pracovišt!

1

P#íprava modelové situace evakuace odd!lení

1

Zp"sob ukon ení modulu

3.2.1

ČÁSTKA 2

Diagnostické metody (nap#. kolokvium, test, ústní zkouška)
+ spln!né výkony zadané lektorem.

Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 2 je p#ipraven/a:
podílet se na tvorb! cíl", strategie a politiky organizace,
vytvá#et tv"r í atmosféru na pracovišti i v organizaci,
utvá#et kolektivní vize rozvoje pracovišt! (organizace); vedení skupinové diskuse
a dialogu,
aplikovat metody analýzy prost#edí, silných a slabých stránek, analýzy možností
a hrozeb,
vytvo#it sv"j strategický dokument a ak ní plány,
identifikovat a zvládat neplánované a ne ekané zm!ny a rozvinout svou schopnost
flexibility a vhodné reakce na zm!ny,
#ídit p#echod zdravotnického za#ízení ze standardních podmínek do innosti
za nestandardních podmínek.
3.3

U!ební osnova odborného modulu 3

Odborný modul – OM 3

Zdravotní a
a financování

sociální

politika

státu,

marketing,

ekonomika

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Cíl OM 3

Seznámit ú astníky specializa ního vzd!lávání se zdravotní a sociální
politikou státu, prohloubit v!domosti a dovednosti z oblasti
marketingu, pochopit význam marketingové komunikace jako
efektivního prost#edku napl$ování cíl" zdravotnického za#ízení,
nau it se, jak správn! strategicky #ídit marketing, realizovat
strategickou analýzu pro marketing, definovat marketingovou
strategii a tuto implementovat, vše s návazností na ostatní firemní
strategie. Poskytnout ucelený soubor poznatk" a základních pojm"
z ekonomiky zdravotnictví, finan ní, pojiš'ovací a úhradové
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struktury systému zdravotní pé e.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Zdravotní a sociální
politika státu

Zdravotní a sociální politika státu. Zdravotní
politika, její význam, hlavní cíle a problémy, úkoly a
koncepce. Definice zdravotních pot#eb jako
východiska
zdravotní
politiky
a
pé e
o zdraví. Zdravotnické systémy a metody jejich
ovliv$ování. Systémy zdravotního pojišt!ní.
Soustava zdravotnických institucí a za#ízení v %R a
jejich organiza ní uspo#ádání. Právní postavení
ú astník" zdravotní pé e. Systémová hlediska v pé i
o zdraví. Úloha státu, region" a komunity ve
zdravotní politice spole nosti. Sociální politika státu.

8

Marketing ve
zdravotnictví

Marketing jako nástroj zvyšování efektivity
managementu, zdravotnický marketing v" i
pacientským komunitám a sociálnímu systému,
strategický marketing jako sou ást strategického
managementu, nástroje strategického marketingu,
#ízení marketingového mixu v" i pacientským
komunitám a sociálnímu systému, atributy a vliv
zna ky, vytvo#ení inspirativní vize zna ky, #ízení
ú inného marketingového mixu.
Základní pojmy a vývoj Public relation (PR), PR
jako
sou ást
integrované
marketingové
komunikace, strategie PR, cílové skupiny,
komunika ní techniky a nástroje, Media relations,
tisková konference, interní komunikace.

8

Ekonomika
zdravotnického za#ízení

Systém pé e o zdraví a zdravotnictví v %R,
obecná teorie systém", ekonomika pé e o zdraví,
ekonomika
zdravotnictví,
funkce
státu
v ekonomice
zdravotnictví
%R,
poptávka
a nabídka ve zdravotnictví. Zdravotní pojiš'ovny,
funkce pojiš'oven a úhradové mechanismy.
Ekonomika zdravotnických za#ízení, majetek
zdravotnického za#ízení, náklady, výnosy
a hospodá#ský výsledek zdravotnického za#ízení,
kalkulace a rozpo ty ve zdravotnictví, ú etnictví
a da$ová evidence, dan! a da$ová politika, mzdy
a odm!$ování.

14

Financování zdravotnictví

Financování ambulantní zdravotní pé e, akutní
l"žkové pé e, financování lékáren a lék",
financování laborato#í, základy finan ní analýzy,
#ízení financí zdravotnického za#ízení, ukazatele
jako odraz ekonomické reality, finan ní plánování
a finan ní prognózy, #ízení financí, finan ní #ízení
a pozice controllingu v #ízení podniku, základní
oblasti, ve kterých je controlling aplikován.

8
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ČÁSTKA 2

2

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
umí charakterizovat základní pojmy jako je zdraví, zdravotnické
služby, zdravotní pé e, pé e o zdraví, atd.,
umí ur it zdroje financování zdravotnictví,
umí objasnit význam a diference úhradových mechanism",
umí p#ipravit vhodný mix nástroj" PR pro dosažení
komunika ních cíl" firmy,
umí prezentovat firmu v" i ve#ejným sd!lovacím prost#edk"m
a tím i prosazovat zájmy organizace sm!rem k ve#ejnosti
a spole nosti,
umí stanovit výši ve#ejného zdravotního pojišt!ní pro jednotlivé
definované skupiny osob,
umí objasnit význam a diference úhradových mechanism",
umí posoudit význam vládních i nevládních subjekt" v segmentu
zdravotnictví.

Seznam doporu!ených výkon#

Po!et výkon#

Sestavení rozpo tu

1

Sestavení kalkulace výkon"

1

Sestavení marketingového mixu pro vybrané zdravotnické za#ízení

1

Sestavení tiskové zprávy

1

Vedení da$ové evidence pro financování ve zdravotnictví

1

Zp"sob ukon ení modulu

3.3.1

Diagnostické metody (nap#. kolokvium, test, ústní zkouška, apod.)
+ spln!né výkony zadané lektorem.

Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 3 je p#ipraven/a:
#ešit systémové otázky poskytování zdravotní pé e, ovliv$ování a realizace
zdravotní politiky s návazností zdravotní a sociální pé e,
objasnit význam a diference úhradových mechanism",
provést hlubší analýzu jednotlivých aspekt" ekonomiky zdravotnických služeb,
orientovat se v metodách a nástrojích komunikace s ve#ejností,
vysv!tlit význam marketingové komunikace jako efektivního prost#edku
napl$ování cíl" zdravotnického za#ízení,
budovat dobré vztahy s jednotlivými cílovými skupinami zdravotnického za#ízení.
3.4

U!ební osnova odborného modulu 4

Odborný modul – OM 4

Leadership

Typ modulu

povinný

ČÁSTKA 2
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l

Rozsah modulu

5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Cíl OM 4

Získat v!domosti a dovednosti z oblasti nového pojetí leadershipu,
seznámit se s podstatou leadershipu, jeho funkcemi, elementy
a procesy v organiza ním kontextu a p#edejít tak bezú elnému
utrácení pen!z, asu a energie.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Komunikace a asertivita

Podstata komunikace, verbální komunikace,
metody kladení otázek, naslouchání, neverbální
komunikace, zvyšování zdravého sebev!domí,
metody vypo#ádání se s kritikou, definice
asertivity, možnosti použití (výhody a rizika),
základní pravidla asertivity, asertivní techniky,
nap#. um!ní odmítnout a um!ní ocenit, atd.

8

Komunikace a self
management

Základní
nástroje
a
dovednosti
neurolinquistického plánování (NLP) pro budování
vztah", #ešení situací, se kterými si manažer
dosud
nev!d!l
rady,
selfmanagement
a nástroje efektivního jednání.

8

Budování a vedení
pracovního týmu

Vlastnosti, cíle a role týmu, budování týmové
d"v!ry, ovliv$ování vývoje týmu, zvládání
týmových krizí. Principy budování efektivního
týmu, stádia vývoje týmu a role manažera
v r"zných etapách, typologie len" týmu,
zlepšování pracovních vztah".

16

Leadership

Vymezení pojmu, charakteristika lídra, uplatn!ní
prvk" leadershipu, projevy v"dcovství, znaky
spojené s efektivním v"dcovstvím, leadership jako
proces inspirování a zmoc$ování druhých, zásady
dovednosti leadershipu.

3

Efektivní #ízení porad

Porada jako nástroj #ízení a budování týmu, typy
porad, zásady efektivní porady, ú astníci porady.

3

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

2

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
zná styly vedení a zp"soby ovliv$ování druhých pomocí
komunikace a motivace,
zná charakteristiky styl" vedení,
zná principy leadershipu a je p#ipraven/a praktikovat pot#ebné
dovednosti v efektivním v"dcovství,
zná význam leadershipu pro pracovní i osobní život,
uv!domuje si vlastní p#ístup k riziku a umí posílit schopnost
p#ekonávání p#ekážek,
umí vést, usm!r$ovat sebe a ovliv$ovat druhé, chovat se
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ČÁSTKA 2

proaktivn!,
umí aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztah".
Seznam doporu!ených výkon#

Po!et výkon#

Sestavení analýzy týmu na pracovišti nap#. dle Balbina, definovat jeho silné
a slabé stránky, navrhnout kroky k rozvoji a budování týmu, vysv!tlit, jak se
projevuje týmová dynamika na sou asném stavu týmu

1

Vypracování plánu k vlastnímu efektivn!jšímu #ízení kolektivu a jednotlivc"
na základ! vlastní analýzy vedení a #ízení

1

Popsání harmonogramu a základních bod" pro úsp!šné vedení porady
na pracovišti

1

Zp"sob ukon ení modulu

3.4.1

Diagnostické metody (nap#. kolokvium, test, ústní zkouška, apod.)
+ spln!né výkony zadané lektorem.

Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 4 je p#ipraven/a:
vést, usm!r$ovat sebe a ovliv$ovat druhé,
chovat se proaktivn!,
aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztah",
efektivn! komunikovat v rámci organizace a p#i jednáních se spolupracovníky,
efektivn! #ídit tým, sestavovat, aktivizovat a vést týmy k efektivním výsledk"m
a ke zvyšování jejich výkonnosti,
organizovat a moderovat poradu, p#ijímat #ešení a rozhodnutí,
#ešit konfliktní situace.
3.5

U!ební osnova odborného modulu 5

Odborný modul – OM 5

Lidské zdroje a personalistika

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin

Po!et kredit#

25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Cíl OM 5

Získat v!domosti a dovednosti pot#ebné pro vedení vstupních
výb!rových pohovor", vznik, zm!ny a skon ení pracovního pom!ru,
efektivní osobní jednání s pod#ízenými a zdokonalení si svých
schopností uskute nit analýzu pracovního výkonu. Poskytnout
v!domosti a dovednosti pot#ebné pro hodnocení pracovník".
Téma

Management lidských
zdroj"

Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

Význam a hlavní úkoly #ízení lidských zdroj",
struktura a
innosti personálního odd!lení,
postavení personálního odd!lení v organizaci, role

3

ČÁSTKA 2

l
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a osobnost personalisty, tvorba, strategie a politika
#ízení lidských zdroj", zavád!ní personálních
proces" v praxi.

Pracovní právo, zákoník
práce a další p#íslušné
zákonné normy

Vznik, zm!na a skon ení pracovního pom!ru,
pracovní káze$ a pracovní #ád, pracovní doba
a doba odpo inku, mzda, náhrada mzdy a náhrady
výdaj". Bezpe nost a ochrana zdraví p#i práci,
pé e o zam!stnance, pracovní podmínky žen
a mladistvých, náhrada škody (odpov!dnost
zam!stnavatele a zam!stnance za škodu), dohody
o pracích konaných mimo pracovní pom!r.

5

Profesionální vedení
výb!rových rozhovor"

P#íprava na p#ijímací rozhovor – zjišt!ní
požadavk"
pracovní
pozice,
sestavení
kompeten ního profilu kandidáta, posouzení
významu
tzv.
puzzle-efektu.
Zpracování
a vyt!žení informací o uchaze i z životopisu
a dotazníku. Pr"b!h, fáze a vyhodnocení
p#ijímacího rozhovoru.

8

Popisy pracovních míst,
kompeten ní modely

Nové trendy p#i tvorb! popis" pracovních míst,
metody analýzy pracovních inností v organizaci,
popis a specifikace pracovního místa, vazba
popis" pracovního místa a specifikací na ostatní
personální procesy v organizaci, tvorba
kompeten ních model".

5

Adapta ní program

Adapta ní program nového pracovníka, výb!r
vhodného školitele, stanovení plánu adapta ního
programu, jeho napl$ování a ukon ení.

3

%ízení a hodnocení
pracovního výkonu
zam!stnanc"

Metody #ízení pracovního výkonu a zp"soby
hodnocení pracovního výkonu.

3

Vzd!lávání a rozvoj
zam!stnanc"

Základy plánování vzd!lávání - analýza pot#eb,
identifikace pot#eb vzd!lávání a rozvoje, realizace
vzd!lávání a rozvoje, vyhodnocení výsledk"
vzd!lávání.

3

Hodnocení pracovník"

Význam a cíle hodnocení, kriteria hodnocení,
techniky a postup p#i vedení hodnocení, p#ínosy
hodnocení a možnosti využití výsledk", plány
osobního rozvoje. Implementace a zdokonalování
systému hodnocení.

8

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

2

Výsledky vzd!lávání

Absolvent/ka:
zná základní pojmy v pracovn!právní oblasti v etn! základní
platné legislativy,
zná nové p#ístupy a postoje k hodnocení,
zná strategii zavedení systému hodnocení pracovník",
zná postupy spojené s ukon ením pracovního pom!ru se všemi
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ČÁSTKA 2

povinnostmi ze strany zam!stnavatele, v etn! správného uzav#ení
osobního spisu a jeho archivaci,
umí postupovat p#i zm!nách v pracovn!právním vztahu,
umí výstižn! formulovat popis pracovní innosti a na jeho základ!
identifikovat klí ové kompetence pro jednotlivé profese,
umí aplikovat strategii systému hodnocení s vazbou na osobní
rozvoj a rozvoj organizace,
umí efektivn! vést hodnotící pohovor a formulovat záv!ry
hodnocení.
Seznam doporu!ených výkon#

Po!et výkon#

Založení personální agendy zam!stnance

1

Sledování kvalifika ního r"stu u jednoho zam!stnance

1

Vypracování standardního postupu #ešení stížností klienta/pracovníka

1

P#ipravení projektu hodnocení

1

Popsání kritéria výkonu, profesionálního chování a potenciálu vybraného
jednotlivce

1

Zp"sob ukon ení modulu

3.5.1

Diagnostické metody (nap#. kolokvium, test, ústní zkouška, apod.)
+ spln!né výkony zadané lektorem.

Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 5 je p#ipraven/a:
správn! vybírat a vést nové pracovníky,
vést efektivn! výb!rový pohovor,
um!t definovat požadavky na novou pracovní pozici,
vytvá#et popisy kompetencí nebo rozhodnout o zp"sobu jejich vytvo#ení,
tvo#it kariérové plány a plány osobního rozvoje,
p#ipravit a vést hodnotící rozhovor.
3.6

U!ební osnova odborného modulu 6

Odborný modul – OM 6

Kvalita a bezpe í zdravotní pé e ve zdravotnických za#ízeních

Typ modulu

povinný
5 dn" teorie, tj. 40 hodin
5 dn" odborné praxe na vlastním pracovišti, tj. 40 hodin
25 (20 kredit" za teoretickou ást, 5 kredit" za praktickou ást)

Rozsah modulu
Po!et kredit#

Cíl OM 6

Získat v!domosti a dovednosti pot#ebné pro realizaci programu
kontinuálního zvyšování kvality a efektivní p#ípravu zdravotnického
za#ízení k akreditaci. To p#edpokládá um!t plánovat, provád!t sb!r
a vyhodnocování dat, stanovit prioritní oblasti, vypracovat standardy
kvality, audit, zavád!t systém kontinuálního zvyšování kvality
do organizace/odd!lení, rozvíjet kompetence jednotlivc" v týmu,

ČÁSTKA 2
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využívat systémy a nástroje na podporu #ízení TQM, implementovat
národní akredita ní standardy na vlastním pracovišti, koordinovat
innost pracovní skupiny p#i p#íprav! za#ízení/odd!lení na externí
kontrolu kvality.
Rozpis u!iva

Minimální
po!et hodin

%ízení kvality a bezpe í
pé e ve zdravotnických
za#ízeních

Zavád!ní systému #ízení a zvyšování kvality
a bezpe í poskytované zdravotní pé e, definice
kvality, nástroje a techniky zvyšování kvality,
význam #ízení kvality pro organizaci, p#ekážky
p#i zavád!ní TQM, základní principy #ízení
kvality, systémy a nástroje na podporu #ízení
TQM, zavád!ní systému #ízení kvality
do organizace, systém kvality ve zdravotnictví,
determinanty implementace systému kvality,
#ízení rozvoje kvality, úloha vrcholového
managementu v #ízení kvality.

8

ISO 9001 a související
normy

Sm!rnice a normy pro systémy managementu
kvality, systémy managementu kvality dle
požadavk" normy ISO 9001, ekonomický
management kvality ve smyslu ISO 10014,
vyhodnocování náklad" na kvalitu, hodnocení
spokojenosti zákazníka.

5

Tvorba #ízené
dokumentace

Funk ní a efektivní proces #ízené dokumentace
je vyžadován jak p#i p#ístupu dle ISO 9001 nebo
ISO 15189, tak dle standard" Spojené
akredita ní komise %eské republiky (SAK %R)
nebo Joint Commission International (JCI).
Ostatní dokumenty systému #ízení kvality
(sm!rnice, pracovní postupy), které explicitn!
vyžaduje norma %SN EN ISO 9001:2008 a jsou
pot#ebné pro stanovení pr"b!hu proces"
v organizaci.

8

Indikátory kvality

Definice indikátor" kvality, zp"soby sb!ru dat,
techniky vyhodnocování výsledk", používání
objektivních dat k trvalému zvyšování kvality.

3

Audity systému #ízení
kvality

Audity
jako
proces
systematického
a nezávislého zjiš'ování funk nosti systému
#ízení kvality.
Charakteristika a cíle auditu, základní pojmy
a požadavky založené na norm! %SN EN ISO
19 011, fáze interního auditu, plánu interního
auditu, protokol o neshod!/zjišt!ní, zpráva
z interního auditu.
P#íprava
auditu,
zpracování
základních
auditních otázek (kontrolní list), zpracování
záznam" a zpráv podle zjišt!ní, ur ení neshod,
vyhodnocení zjišt!ní.

8

Téma
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ČÁSTKA 2

Akreditace SAK &R

Akredita ní standardy, identifikace a #ízení
rizikových
oblastí,
filozofie
externího
hodnocení kvality, pravidla pro zahájení
akredita ního šet#ení.
Shody akredita ních standard" SAK %R, shody
zam!#ené na kvalitu služeb a dodržování
legislativy.

4

Kvalita a zp"sobilost
podle ISO 15189

Názvosloví
v kvalit!
laborato#í,
zásady
managementu kvality, požadavky na systém
managementu kvality podle ISO 15189.

2

Ukon ení modulu

Hodnocení, shrnutí, zp!tná vazba.

2

Výsledky vzd!lávání

Absovent/ka:
zná základní principy #ízení kvality,
zná postoje, dovednosti a znalosti, které si musí pracovníci
v systému #ízení kvality osvojit,
zná d"vody zavád!ní evropských standard" kvality ISO 9001,
zná taktiku zavád!ní #ízení kvality do organizace,
zná metody a nástroje pro #ízení a plánování kvality,
zná rozdíly mezi akreditací a certifikací,
zná základní postupy p#i p#íprav! za#ízení na externí kontrolu
kvality,
zná postup p#ípravy za#ízení k národní akreditaci SAK %R,
umí plánovat, provád!t sb!r a vyhodnocovat data, stanovit
prioritní oblasti,
umí realizovat systém kontinuálního zvyšování kvality,
umí implementovat národní akredita ní standardy na vlastním
pracovišti,
umí koordinovat
innost pracovní skupiny p#i p#íprav!
za#ízení/odd!lení na externí kontrolu kvality,
umí koordinovat innost pracovní skupiny p#i p#íprav! za#ízení
k národní akreditaci.

Seznam doporu!ených výkon#

Po!et výkon#

Vytvo#ení dokumentu systému kvality – pracovní postup na zvolené téma

1

Vytvo#ení kontrolního listu k vypracovanému pracovnímu auditu

1

Zpracování plánu na provedení interního auditu

1

Zpracování zprávy o výsledku interního auditu

1

Zp"sob ukon ení modulu

3.6.1

Diagnostické metody (nap#. kolokvium, test, ústní zkouška, apod.)
+ spln!né výkony zadané lektorem.

Schopnosti a dovednosti po absolvování odborného modulu

Absolvent/ka odborného modulu 6 je p#ipraven/a:
realizovat program kontinuálního zvyšování kvality,
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zavád!t systém hodnocení kvality zdravotní pé e,
podílet se na p#íprav! zdravotnického za#ízení k akreditaci,
poskytovat kvalitní a bezpe nou pé i,
podílet se na auditech zdravotní pé e.
3.7

U!ební osnova odborného modulu 7

B!hem praktické výuky na pracovišti akreditovaného za#ízení ú astník specializa ního
vzd!lávání:
1)

získává informace, které mu pomohou p#i zpracování záv!re né písemné práce,

2)

seznámí se s innostmi z oblasti provozn! – organiza ní a personální problematiky
a oblasti sledování kvality.

Povinná odborná praxe

Po!et týdn#

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za#ízení

1 týden

Vypracování záv!re né písemné práce na zadané téma, která bude obhájena
u atesta ní zkoušky

v pr"b!hu studia
+ 1 týden

Odborný modul – OM 7

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného za#ízení

Typ modulu

povinný

Rozsah modulu

5 dn", tj. 40 hodin

Po!et kredit#

15

Cíl OM 7

P#ipravit neléka#ské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví
k výkonu manažerských rolí a funkcí. V návaznosti na získané
teoretické znalosti rozvíjet prakticky využitelné návyky
v oblasti provozn! – organiza ní, lidských zdroj" a v problematice
sledování kvality.

Seznam výkon#
Provozn! - organiza ní problematika:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

strategické dokumenty akreditovaného pracovišt!
strategický rozvoj pracovišt! (zpracování analýzy externích a interních
vliv" s definováním SWOT)
informace o nemocni ním informa ním systému
plánování výnos" a náklad" pracovišt! a jejich sledování
zp"sob vedení porad, management zm!n a reakce na zm!ny (eliminace
rizik), p#edávání informací v etn! p#ípadné ú asti na porad! vedoucích
pracovník" NLZP a porad! jednoho klinického pracovišt! (není-li to
možné, školitel/ka školence alespo$ informuje)
spolupráce a kooperace s dalšími pracovišti p#íslušného zdravotnického
za#ízení a také s jinými subjekty

Lidské zdroje:

Datum
seznámení
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firemní kultura a #ízení versus vedení lidských zdroj" ve zdravotnictví
a to ve vztahu k definovaným kompetencím (diskuse)
personální agenda zam!stnanc", vedení personální agendy každého
zam!stnance, v etn! nápln! práce - aktuálních kompetencí
postup p#i hledání pracovník":
! spolupráce organizace s Ú#adem práce
! zam!stnávání osob se zm!n!nou pracovní schopností
sledování kariérního a kvalifika ního r"stu zam!stnanc"
zp"sob zapracování nového pracovníka, adapta ní proces
hodnocení a motivování pracovník"
typy pracovních pom!r" a jejich zapracování do provozu a organizace
pracovišt!
problematika systematizace pracovních míst
innost odd!lení výchovy a vzd!lávání ve vztahu k plánování
vzd!lávacích aktivit

Sledování kvality:
1. sledování spokojenosti klient"/pacient" i zam!stnanc"
2. standardní postupy #ešení stížností klienta/pacienta
3. program kontinuálního zvyšování kvality poskytované pé e
4. indikátory kvality a jejich hodnocení

Hodnocení praktické výuky:
Praktická výuka není zam!#ena na provád!ní konkrétních výkon".
Školitel/ka provede záznam o seznámení ú astníka výuky s jednotlivými
innostmi manažera a doklad o absolvování praxe p#edá vedoucímu studia.

4 Hodnocení výsledk# vzd lávání v pr#b hu specializa!ního
vzd lávání
Akreditované za#ízení p#id!lí každému ú astníkovi specializa ního vzd!lávání
školitele, který je zam!stnancem akreditovaného za#ízení. Školitel pro teoretickou výuku
vypracovává studijní plán a plán pln!ní praktických výkon", které má ú astník vzd!lávání
v pr"b!hu p#ípravy absolvovat a pr"b!žn! prov!#uje znalosti (v!domosti a dovednosti).
Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením garanta odborné praxe,
kterým je nám!stek/nám!stkyn! pro neléka#ské zdravotnické pracovníky/ošet#ovatelskou pé i
(hlavní sestra) ev. další pov!#ený pracovník s odpovídající kvalifikací. P#id!lený školitel
praktické výuky má manažerské vzd!lání (nap#. má specializovanou zp"sobilost v oboru nebo
MBA, p#ípadn! vysokoškolské vzd!lání manažerského zam!#ení, Mgr. apod.), praxi
manažera a je zam!stnancem dané organizace.
a) Pr"b!žné hodnocení školitelem/lektorem:

! školitel pravideln! a pr"b!žn! prov!#uje teoretické znalosti a praktické
dovednosti ú astníka specializa ního vzd!lávání. Do studijního pr"kazu
zapisuje ukon ení každého modulu a získaný po et kredit".
b) P#edpoklad pro vykonání atesta ní zkoušky:
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! absolvování teoretické a praktické výuky; v etn! spln!ní požadované
odborné praxe na pracovišti akreditovaného za#ízení potvrzené ve studijním
pr"kazu a spln!ní výkon" obsažených ve vzd!lávacím programu potvrzené
p#id!leným školitelem/lektorem,
! získání p#íslušného po tu kredit".
c) Vlastní atesta ní zkouška probíhá dle vyhlášky . 189/2009 Sb., ve zn!ní
pozd!jších právních p#edpis".¨

5 Profil absolventa
Absolvent specializa ního vzd!lávání v oboru Organizace a #ízení ve zdravotnictví
bude p#ipraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce. Bude schopen
efektivn! rozvíjet profesní obor, spoluvytvá#et koncepce a plány rozvoje organizace, podílet
se na vytvá#ení tv"r í atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémov! p#istupovat k #ešení
problém", aplikovat znalosti leadershipu, finan ního managementu a rozvoje lidských zdroj".
Je oprávn!n na základ! vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou
legislativou zabezpe ovat v rozsahu své specializované zp"sobilosti stanovené innosti,
ke kterým je p#ipraven na základ! tohoto vzd!lávacího programu a platné legislativy.
5.1

Charakteristika výstupních v domostí, dovedností a postoj#,
tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializa!ního
vzd lávání získal/a zp#sobilost

Specialista v organizaci a #ízení ve zdravotnictví po získání specializované
zp"sobilosti je p#ipraven vykonávat innosti koncep ního charakteru související s #ízením
a organizací zdravotní pé e:
stanovit zásadní strategie koncepce a realizace projekt" obor" neléka#ských
zdravotnických pracovník",
organizovat a koordinovat innosti neléka#ských zdravotnických pracovník"
a mezioborovou spolupráci na vlastním pracovišti, v rámci oboru i v rámci celého
zdravotnického za#ízení,
ú eln! vynakládat finan ní a v!cné prost#edky, provád!t analýzu náklad"
a výnos", stanovovat rozpo et pracovišt! a vyhodnocovat investi ní pot#eby,
odpovídat za personální práci, systémy dalšího vzd!lávání jednotlivých kategorií
zam!stnanc", podílet se na rozvoji jednotlivc" v souladu s pot#ebami vlastního
pracovišt!/organizace,
zavád!t systém hodnocení kvality a bezpe nosti zdravotní pé e poskytovanou
neléka#skými zdravotnickými pracovníky a jejího kontinuálního zvyšování
(systémy profesní kvality, kvality proces", informací, komunikace…),
#ešit etické problémy související s poskytováním zdravotní pé e neléka#skými
zdravotnickými pracovníky,
podílet se na zajiš'ování a realizaci pot#eb klient" a vytvá#ení vzájemných vztah",
podílet se na #ešení mimo#ádných událostí v rámci zdravotnického za#ízení,
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spolupracovat se vzd!lávacími organizacemi na realizaci výuky zdravotnických
pracovník" v oblasti teoretické i praktické.

6 Charakteristika akreditovaných za$ízení a pracoviš%
Vzd!lávací instituce, zdravotnická za#ízení a pracovišt! zajiš'ující výuku ú astník"
specializa ního vzd!lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb.
ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis". Tato za#ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování
specializa ního vzd!lávání dle p#íslušného vzd!lávacího programu. Minimální kritéria
akreditovaných za#ízení jsou dána spln!ním odborných, provozních, technických
a personálních p#edpoklad".
6.1

*

Akreditovaná za$ízení a pracovišt

Personální
požadavky

Odborným garantem praktické výuky m"že být nám!stek/kyn! pro neléka#ská
zdravotnická povolání (hlavní sestra) ev. pov!#ený pracovník s odpovídající
kvalifikací nap#. odd!lení/centra výchovy a dalšího vzd!lávání.
Školitelem se rozumí zam!stnanec akreditovaného za#ízení ve smyslu zákona
. 96/2004 Sb. ve zn!ní pozd!jších právních p#edpis", který organizuje a #ídí
teoretickou nebo praktickou ást specializa ního vzd!lávání.*
Školitelem m"že být zdravotnický pracovník s manažerským vzd!láním
a praxí manažera (nap#. specializovanou zp"sobilostí v oboru specializace,
MBA, Mgr. apod.) a je držitelem „Osv!d ení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu“. Školitelem m"že být i další odborný
pracovník s jinou kvalifikací, která odpovídá zam!#ení vzd!lávacího
programu Organizace a #ízení ve zdravotnictví (nap#. Ing., JUDr. apod.).
Školitel dokládá svou zp"sobilost p#i žádosti o akreditaci pracovišt!
profesním životopisem a p#ehledem svých odborných a pedagogických
aktivit.
Lektorem se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se
podílí na výuce v teoretické ásti specializa ního vzd!lávání.
Lektorem teoretické výuky m"že být i další odborný pracovník s jinou
kvalifikací (MUDr., JUDr., Ing. atd.), která odpovídá zam!#ení vzd!lávacího
programu (p#edm!ty jako je management, ekonomika a financování, právní
problematika, krizový management, organizace a #ízení, atd.).

Materiální
a technické
vybavení

Musí odpovídat standard"m a platné legislativ!.
U ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením PC, dataprojektorem
a p#ístupem k internetu.
P#ístup k odborné literatu#e, v etn! el. databází (zajišt!ní vlastními prost#edky
nebo ve smluvním za#ízení).

Organiza!ní
a provozní
požadavky

Pro praktickou ást vzd!lávacího programu – zdravotnické za#ízení, které je
držitelem certifikátu kvality nebo se p#ipravuje na jeho získání, management
uplat$uje moderní prvky v #ízení organizace a umožní ú astníkovi SV
seznámit se se všemi výkony uvedenými v seznamu výkon" odborné praxe
na akreditovaném pracovišti.

Školitelem m"že být i mentor, pokud spl$uje požadavky na školitele stanovené vzd!lávacím programem
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Pro teoretickou ást vzd!lávacího programu – jiná za#ízení, která mají
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pé e dle p#íslušného oboru
specializace.

Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany
zdraví p#i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn! ochrany
p#ed ionizujícím zá#ením.
Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk" platných
právních a ostatních p#edpis" k zajišt!ní bezpe nosti a ochrany zdraví
p#i práci.
Požadavky jsou dopln!ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn! informací vztahujících
se k opat#ením na ochranu p#ed p"sobením zdroj" rizik.

7 Tabulka modul#
Specializa!ní vzd lávání v oboru Organizace a $ízení ve zdravotnictví
Kód

Typ

OM 1

P

OM 2

Název

Rozsah

Po et kredit"

Role manažera

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

P

Strategické #ízení a krizový
management

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

OM 3

P

Zdravotní a sociální politika
státu, marketing, ekonomika a
financování

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

OM 4

P

Leadership

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

OM 5

P

Lidské zdroje a personalistika

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

OM 6

P

Kvalita a bezpe í zdravotní pé e
ve zdravotnických za#ízeních

1 týden T – 40 hodin
1 týden praxe – 40 hod

20 (à 4 kredity/den)
5 (à 1 kredit/den)

OM 7

P

Odborná praxe na pracovišti
akreditovaného za#ízení

1 týden Pr – 40 hodin
AZ

15 (à 3 kredity/den)

P

Záv!re ná písemná práce

1 týden – 40 hodin

15 (à 3 kredity/den)

T – teorie ' 240
Pr – praxe ( 280
Pr – AZ ( 40 hodin
Celkem 560 hodin

180 kredit"

Vysv!tlivky: P – povinné, T - teorie, Pr – praxe, P – AZ – praxe na akreditovaném pracovišti
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