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Projektje spolufinancovánEvropskýmsociálnímfondem, státním
rozpoctem Ceskérepubliky a magistrátem hl. m. Prahy.
Partneryprojektu jsou Institut postgraduálníhovzdelávání
vezdravotnictví (lPVZ)a B. Braun Medical, s. r. o. (B. Braun)

BIBRAUN

sHARING EXPERTISE

V IKEMdo soucasné
dobyprobíhalyseminárei kursyzamerenéna totovzdelávání klasickouformou. Nováforma
prípravy - e-Iearningovýmikursy - zvýší

teoretickoupripravenostna praktickou
Projekt Vzdelávací a informacní
portál IKEMjsmezacali pripravovatna
podzim2004,kdyse uskutecniladotazníkováakcepro zdravotnickýpersonál
IKEM(lékarea sestry)ke zjišteníjejich
zájmuo zvýšenípocítacové
gramotnosti

,
I

Internetová ucebna

a o výukuformoue-Iearningu.
Dotázali
jsmesepribližne120respondentu
a zjejich odpovedízcelajednoznacne
vyplynul zájemo tuto formu i oblastvzdelávání.Vlednu2005jsmepredložiližádost
o financní podporuv rámci 1. výzvy
Jednotnéhoprogramovéhodokumentu
pro Cíl 3 OPD3)regionuhl. m. Prahy
vzdelávání.
Na
- Rozvojceloživotního
základevyhodnocení59 predložených
žádostíbylausnesením
Zastupitelstva
hl.
m. Prahyschválena
financnípodpora15
projektum,mezinimižbyli tennáš.
Vzdelávání,
rozvojlidskýchzdroju,získávání novýchznalostía dovedností
stojí
v popredízájmuvšechzemíEvropské
unie.Evropská
politikastálevícecítítrend
smerující
k tzv.informacníspolecnosti.
Ta
prinášízmenydo každodenního
života.
Jednoujejísložkoujerozširování
možnosti školenía nabýváníznalostí- ucenína
dálku,službyelektronickévýuky apod.
Právebudováníinformacníspolecnosti
navazuje
naúvahuIKEMvybudovat
Vzdelávacía informacníportálIKEM,kterýby
usnadnoval
rozvojdalšíhovzdelávání
ataké orientacive zdravotnictví.
Ideálneby
melVzdelávací
a informacníportálIKEM
býtcentremdalšíhovzdelávání
pomocíe-Iearningových
nástroju.E-Iearning
pred-

Bc. Jaroslava

Mrkvicková

námestkyne reditele pro
ošetrovatelskou péci
IKEM, Praha

stavuje
efektivní
využívání
informacníchcást.Hlavnívýhodouje, že seúcastník
kursu muže pripravovat kdykoliv
technologií
vprocesu
vzdelávání.
Vlastní realizace projektu zacala ve svém volném case, bez závislose-testy
v prosinci 2005 a skoncila 31. 12. ti na case lektora. Záverecné
2006.
zteoretickécástie-kursuprobíhajív multimediálníucebnezaprítomnostilektoru. Natutoteoretickoucástbudounavazovatseminárezamerené
na praktickou
výukuv ošetrovatelství
v intenzivnípéci.
a zprovoznitunikátní portál zamerený Dne27.11.2006probehlov Kongresona rozvojvzdeláváníformou e-Iear- vémsáluIKEMslavnostnípredánícertifikátu prvním 42 absolventume-kursu
ningu v oblasti:
v intenzivní
komplexního
informacního
akomuni- KIKSIKEMa Ošetrovatelství
kacníhosystému
IKEM(KlKSIKEM); pécia perifernížilníkanylace,
kterísetak
· kardiologie(akutní plicní embolie staliv danýchoblastechlektoryprodalaateroskleróza);
ošetrovatelství
v intenzivnípécia perifernížilníkanylace.
Projektjezamerenjak nadalšívzdelávání nelékarských
zdravotnických
povolání - všeobecných
sester,zdravotníchlaborantu,taki nadalšívzdelávání
lékaru.
"Cílovouskupinou"tohotoprojektujsou
lektoriaškolicípracovníciIKEM.Tatocílováskupinabudevyškolena
v prvnífázi
jehorealizacea pakbudekvalifikovane
školitpodlejednotnémetodiky"dopadovéskupiny"- lékare,všeobecné
sestry, ší strednezdravotnickýpersonálIKEM.
Celétoto dalšívzdeláváníbudebodove
zdravotnílaborantyIKEM.
ohodnoceno
v celoživotním
vzdelávání.
Vzdelávací cást portálu má tri
Behemprojektubylypro praktickouvýhlavní programy.
speciálníucebnípomucNazákladezastrešující
metodiky,kterou ukuzakoupeny
ky,
které
umožní
zdravotnímsestrám
již zpracovalpartnerIPVZ,vzniklyctyri
nácvikúkonunarealisticky
vypadajících
metodikypro ctyri e-Iearningové
kursy
vcetnepocítacových
e-testuna overení modelech.Bylytaképorízenypocítace,
získanýchznalostí:
nainstalovány
na jednotlivýchpracoviš· Programvzdeláváníformoue-Iear- tíchavyclenenypouzena e-Iearningové
ningovéhokursu v oblasti KlKS vzdelávání
prosestryalaboranty.
lKEM (práces PC,internetem,in- Informacní cást portálu je hrazetranetem,používánía využíváníin- na z financníchprostredkuIKEMa je
terníchinformacníchsystému)pro zamerenana všechnyuživatele- zamestnance
IKEM- a takénaširokouodnelékarské
zdravotnické
povolání.

Hlavnímcílemprojektujevytvoritadále
rozvíjet systém kvalitního, uznávaného a uplatnitelného dalšího
vzdelávání v oblasti zdravotnictví

Dva programyvzdeláváníformou
e-Iearningového
kursu v oblasti
kardiologie prolékare.
Programvzdeláváníformoue-Iearningovéhokursu v oblasti ošetrovatelství v intenzivní péci
a periferní žilní kanylace pro
nelékarské
zdravotnické
povolání.

Miroslava Klecanová
manažerkaprojektu

bornoua laickouverejnost.Nováforma
vzdeláváníformoue-Iearninguprispeje
ke zvyšování
kvalityošetrovatelské
péce
v IKEMa tím i ke zvýšeníkvalitypéce
.
o pacienty.
Fota z archivu

IKEM
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