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Projektje spolufinancovánEvropskýmsociálnímfondem, státním
rozpoctemCeskérepublikya magistrátemhl. m. Prahy.
Partneryprojektu jsou Institut postgraduálníhovzdelávání
vezdravotnictví (lPVZ)a B. BraunMedical,s. r. o. (B.Braun)

Projekt Vzdelávací a informacní
portál IKEMjsmezacali pripravovatna
podzim2004,kdyseuskutecniladotaz-
níkováakcepro zdravotnickýpersonál
IKEM(lékarea sestry)kezjišteníjejich
zájmuo zvýšenípocítacovégramotnosti

Internetová ucebna

a o výukuformoue-Iearningu.Dotázali
jsmesepribližne120respondentuazje-
jich odpovedízcelajednoznacnevyply-
nul zájemo tuto formui oblastvzdelá-
vání.Vlednu2005jsmepredložiližádost
o financnípodporuv rámci 1. výzvy
Jednotnéhoprogramovéhodokumentu
pro Cíl3 OPD3)regionuhl. m. Prahy
- Rozvojceloživotníhovzdelávání.Na
základevyhodnocení59 predložených
žádostíbylausnesenímZastupitelstvahl.
m.Prahyschválenafinancnípodpora15
projektum,mezinimižbyli tennáš.
Vzdelávání,rozvojlidskýchzdroju,získá-
vánínovýchznalostía dovednostístojí
v popredízájmuvšechzemíEvropské
unie.Evropskápolitikastálevícecítítrend
smerujícík tzv.informacníspolecnosti.Ta
prinášízmenydo každodenníhoživota.
Jednoujejísložkoujerozširovánímožnos-
ti školeníanabýváníznalostí- ucenína
dálku,službyelektronickévýukyapod.
Právebudováníinformacníspolecnosti
navazujenaúvahuIKEMvybudovatVzde-
lávacíainformacníportálIKEM,kterýby
usnadnovalrozvojdalšíhovzdeláváníata-
ké orientacivezdravotnictví.Ideálneby
melVzdelávacía informacníportálIKEM
býtcentremdalšíhovzdelávánípomocíe-
-Iearningovýchnástroju.E-Iearningpred-

,
I

stavujeefektivnívyužíváníinformacních
technologiívprocesuvzdelávání.
Vlastní realizace projektu zacala
v prosinci 2005 a skoncila 31. 12.
2006.
Hlavnímcílemprojektujevytvoritadále
rozvíjet systém kvalitního, uzná-
vaného a uplatnitelného dalšího
vzdelávání v oblasti zdravotnictví

a zprovoznitunikátníportálzamerený
na rozvojvzdeláváníformou e-Iear-
ningu v oblasti:

komplexníhoinformacníhoakomuni-
kacníhosystémuIKEM(KlKSIKEM);

· kardiologie(akutní plicní embolie
aateroskleróza);
ošetrovatelstvív intenzivnípéciape-
rifernížilníkanylace.

Projektjezamerenjaknadalšívzdelává-
ní nelékarskýchzdravotnickýchpovolá-
ní - všeobecnýchsester,zdravotníchla-
borantu,taki nadalšívzdelávánílékaru.
"Cílovouskupinou"tohotoprojektujsou
lektoriaškolicípracovníciIKEM.Tatocí-
lováskupinabudevyškolenav prvnífázi
jehorealizacea pakbudekvalifikovane
školitpodlejednotnémetodiky"dopado-
véskupiny"- lékare,všeobecnésestry,
zdravotnílaborantyIKEM.
Vzdelávací cást portálu má tri
hlavní programy.
Nazákladezastrešujícímetodiky,kterou
již zpracovalpartnerIPVZ,vzniklyctyri
metodikypro ctyri e-Iearningovékursy
vcetnepocítacovýche-testuna overení
získanýchznalostí:
· Programvzdeláváníformoue-Iear-

ningovéhokursuv oblasti KlKS
lKEM(práces PC,internetem,in-
tranetem,používánía využíváníin-
terníchinformacníchsystému)pro
nelékarskézdravotnicképovolání.
Dva programyvzdeláváníformou
e-Iearningovéhokursu v oblasti
kardiologie prolékare.
Programvzdeláváníformoue-Iear-
ningovéhokursuv oblasti ošet-
rovatelství v intenzivní péci
a periferní žilní kanylace pro
nelékarskézdravotnicképovolání.
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Bc. Jaroslava Mrkvicková

námestkyne reditele pro
ošetrovatelskou péci

IKEM, Praha

Miroslava Klecanová
manažerkaprojektu

V IKEMdosoucasnédobyprobíhalyse-
minárei kursyzamerenéna totovzde-
lávání klasickouformou. Nováforma

prípravy - e-Iearningovýmikursy - zvýší
teoretickoupripravenostna praktickou
cást.Hlavnívýhodouje,žeseúcastník
kursu muže pripravovat kdykoliv
ve svém volném case, bez závislos-
ti na case lektora. Záverecnée-testy
zteoretickécástie-kursuprobíhajívmul-
timediálníucebnezaprítomnostilekto-
ru. Natutoteoretickoucástbudounava-
zovatseminárezamerenénapraktickou
výukuv ošetrovatelstvív intenzivnípéci.
Dne27.11.2006probehlov Kongreso-
vémsáluIKEMslavnostnípredánícerti-
fikátu prvním 42 absolventume-kursu
KIKSIKEMaOšetrovatelstvív intenzivní

péciaperifernížilníkanylace,kterísetak
staliv danýchoblastechlektoryprodal-

ší strednezdravotnickýpersonálIKEM.
Celétoto dalšívzdeláváníbudebodove
ohodnocenov celoživotnímvzdelávání.

Behemprojektubylypro praktickouvý-
ukuzakoupenyspeciálníucebnípomuc-
ky, kteréumožnízdravotnímsestrám
nácvikúkonunarealistickyvypadajících
modelech.Bylytaképorízenypocítace,
nainstaloványna jednotlivýchpracoviš-
tíchavyclenenypouzenae-Iearningové
vzdeláváníprosestryalaboranty.
Informacní cást portálu je hraze-
na z financníchprostredkuIKEMa je
zamerenana všechnyuživatele- za-
mestnanceIKEM- a takénaširokouod-

bornoua laickouverejnost.Nováforma
vzdeláváníformoue-Iearninguprispeje
kezvyšováníkvalityošetrovatelsképéce
v IKEMa tím i kezvýšeníkvalitypéce
opacienty..
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