Ročník 4, číslo 4/november 2012, vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia európskych programov a projektov

SPRAVODAJCA
opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie

Milí čitatelia,
predstavujeme Vám už štvrté vydanie občasníka pod názvom Spravodajca opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, v ktorom sa odzrkadľuje ďalší rok implementácie operačného
programu.
Veríme, že Vám aktuálne číslo spravodajcu v kombinácii s ďalšími informáciami zverejnenými na
internetovej stránke www.opv.health-sf.sk pomôže priblížiť aktuálny stav využívania prostriedkov z opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania
v zdravotníctve, ktorého cieľom je podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom
na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.
Z obsahu čísla:
 Rozhovory s prijímateľmi siedmich podporených projektov z výzvy OPV 2008/2.2/03 s názvom
„Doplnenie systému zdravotníctva o kvaliﬁkovaných odborníkov“
 Informačný deň o projektoch opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
 Chronológia udalostí v rámci opatrenia 2.2 v roku 2011 a 2012
 Schválené projekty z výziev z roku 2011
Želáme Vám úspešné zrealizovanie projektov, veľa tvorivých nápadov a najmä pevné zdravie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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V prvom čísle nášho Spravodajcu sme Vás informovali o pripravovaných projektoch vyšších územných celkov zameraných na podporu špecializačného štúdia v rámci opatrenia
2.2. Operačného programu Vzdelávanie. Dnes, po viac ako troch rokoch, sme samosprávne kraje oslovili znovu. Tentoraz Vám chceme priblížiť informácie o uvedených projektoch
v štádiu, keď sú hlavne aktivity projektu ukončené a je už možné vyhodnotiť prínos projektov k stabilizácii stavu kvaliﬁkovaných zdravotníckych pracovníkov pomocou podpory
špecializačného štúdia.

Trnavský samosprávny kraj
Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
v Trnavskom samosprávnom kraji
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 078 896,98 eura

vy. Pre TTSK to znamenalo vznik neoprávnených
výdavkov, ktoré prijímateľ vrátil poskytovateľovi.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?

Názov projektu:

Na otázky odpovedá Mgr. Ivana Šurinová poverená riadením odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TTSK
1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?
V Trnavskom samosprávnom kraji sa do projektu vzdelávania zapojilo 14 zdravotníckych
zariadení, z toho polovica ústavných zdravotníckych zariadení. Projekt podporil 197 pracovníkov – lekárov, sestier a pôrodných asistentiek
v špecializačných odboroch.
Z uvedeného počtu 51 lekárov sa do vzdelávania zapojili v nasledujúcich špecializačných
odboroch: anestéziológia a intenzívna medicína (19), gastroenterológia (1), rádiológia (7),
klinická onkológia (1), stomatológia (6), vnútorné lekárstvo (8), patologická anatómia (1),
otorinolaryngológia (1), oftalmológia (1), gynekológia a pôrodníctvo (4), pediatria (2).
Do vzdelávania sa zapojilo 146 sestier a pôrodných asistentiek v nasledujúcich špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna
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starostlivosť (11), intenzívna ošetrovateľská
starostlivosť o dospelých (15), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (4), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (3), inštrumentovanie v operačnej sále
(8), ošetrovateľská starostlivosť v odboroch
vnútorného lekárstva (39), ošetrovateľská
starostlivosť v odboroch chirurgie (38), ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (5), ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (3), intenzívna
starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (8),
inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve (8), ošetrovateľská starostlivosť v komunite (4).
2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo
pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia
z projektu?
V samosprávnom kraji zostali pracovať
k dnešnému dňu všetci zdravotníci okrem
jednej lekárky z ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktorá skončila pracovný pomer
v zariadení v čase realizácie projektu a odišla pracovať do Bratislavy, čím porušila podmienky zmlu-

Projekt kladne prijímajú tak zúčastnené zdravotnícke zariadenia, ako aj zdravotníci, s ktorými je
výborná spolupráca. Takisto kladne hodnotíme
spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR ako
sprostredkovateľským orgánom pre Operačný
program Vzdelávanie. Napriek všetkým pozitív-

nym výsledkom realizácia projektu nenahradí
všetkých chýbajúcich zdravotníkov v systéme. Veríme, že aj nasledujúce programové obdobie bude
pamätať na zdravotníctvo a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Je to jeden z nástrojov, vďaka
ktorému aj s podporou Európskej únie prispejeme
k rozvoju ľudských zdrojov a vytvoríme predpoklady na zlepšenie kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov v kraji.
Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Ivana Šurinová,
033/555 94 96,
surinova.ivana@trnava-vuc.sk

Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu:

Doplnenie systému zdravotníctva o kvaliﬁkovaných
odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji II
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 100 480,02 eura

Na otázky odpovedá Ing. Katarína Čurillová,
odborná referentka pre prípravu a koordináciu projektov, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva NSK
1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?
V súlade so zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako oprávnený žiadateľ
o nenávratný ﬁnančný príspevok vo svojom
projektovom zámere zaviazal preškoliť spolu
215 školených, z toho 22 lekárov prostredníc-

tvom 19 lekárov školiteľov, ako aj 193 sestier
a pôrodných asistentiek u poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti na území Nitrianskeho kraja. Reálne sa preškolilo 32 lekárov
a 175 sestier a pôrodných asistentiek, spolu
teda 207 školených pracovníkov, čím v konečnom dôsledku merné ukazovatele projektu
NSK splnil.
Od začiatku vzdelávacích aktivít projektu sa
do štúdia lekárov zapojili tieto nemocnice:
FORLIFE, n. o, Všeobecná nemocnica Komárno,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky,
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Špecializovaná nemocnica Nitra-Zobor. V roku 2011 pod-
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písal Nitriansky samosprávny kraj nové zmluvy
o vzdelávaní s Nemocnicou s poliklinikami, n. o.,
pracovisko Topoľčany a pracovisko Levice a Fakultnou nemocnicou Nitra.
Z uvedeného počtu 32 lekárov boli lekári
z nasledujúcich špecializačných odborov: vnútorné lekárstvo (9), pediatria (3), gynekológia
a pôrodníctvo (3), chirurgia (3), klinická onkológia (2), anestéziológia a intenzívna medicína
(3), všeobecné lekárstvo (1), psychiatria (3),
pneumológia (3), neurológia (1), stomatológia (1), čo výrazne prispelo k zvýšeniu počtu
kvaliﬁkovaných lekárov na území Nitrianskeho
kraja.
Okrem lekárov sú cieľovými skupinami projektu aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré pracujú v ambulantnej a ústavnej starostlivosti
v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, Nitra a Topoľčany. Okrem spomínaných nemocníc
sa projekt v súčasnosti implementuje aj v zariadeniach Diecéznej charity Nitra, ADOS Život
Hurbanovo, ADOS Nádej Nové Zámky, ADOS
Repiská Nitra, ADOS Pomocná ruka Komárno,
ADOS Anjelské ruky Komárno, ADOS Spokojnosť Topoľčany.
2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo
pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia
z projektu?
Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
jednoznačne prispeje k rozvoju špeciﬁckých
vedomostí a praktických zručností pri výkone
vysokonáročných, odborných, špecializova-
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ných a certiﬁkovaných činností v zdravotníctve, ako aj k saturácii požiadaviek jednotlivých
regiónov SR a zdravotníckych zariadení na doplnenie chýbajúcich kapacít ľudských zdrojov.
Všetci preškolení podľa našich informácií ostali
pracovať na území kraja.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Liečba pacienta a systematické vzdelávanie
na základe najmodernejších poznatkov medicíny sú pre zdravotníckeho pracovníka celoživotným poslaním. Opatrenie 2.2. Operačného
programu Vzdelávanie má pomôcť pracovníkom v zdravotníctve získať nové poznatky
a zručnosti v rozličných odboroch medicíny.
Konštatujeme, že zapojené zdravotnícke zariadenia hodnotia projekt kladne. Operačný
program Vzdelávanie považujeme za jeden
z nástrojov, vďaka ktorému aj s podporou EÚ
prispejeme k rozvoju ľudských zdrojov a vytvoríme predpoklady na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti na území
NSK.
Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Baltazár Morvay,
037/693 03 65,
baltazar.morvay@unsk.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Názov projektu:

Doplnenie systému zdravotníctva o kvaliﬁkovaných
odborníkov v Banskobystrickom kraji
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 459 014,18 eura

Na otázky odpovedá MUDr. Ľudmila Lysinová,
MPH, vedúca odboru zdravotníctva, lekárka
BBSK
1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?
Do projektu v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa zapojilo 66 lekárov
a sestier, čo predstavuje 95,6 % z plánovaného počtu 69 respondentov z piatich zdravotníckych zariadení. Ide o tieto zariadenia: Fakultná
nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, Dental Care Banská
Bystrica, BB Biocyt Banská Bystrica.
Uvedený počet 66 lekárov a sestier bol z nasledujúcich špecializačných odborov: všeobecné lekárstvo (4), anestéziológia a intenzívna
medicína (18), pediatria (1), rádiológia (5),
patologická anatómia (1), stomatológia (1),
anestéziológia a intenzívna starostlivosť (16),
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (9), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (9), špecializovaná urgentná
starostlivosť (1), pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite (1).

2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo
pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia
z projektu?
V zdravotníckych zariadeniach na území BBSK
zostalo pracovať 64 zamestnancov. Dvaja lekári skončili pracovný pomer v jednom zo zdravotníckych zariadení zapojených do projektu,
a tým sa skončila aj ich participácia na projekte. Ani jeden z nich už nepracuje v BBSK.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Odbor zdravotníctva realizuje svoj prvý projekt. Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že záujem zdravotníckych
zariadení sa zvyšoval postupne počas realizácie projektu, počet zdravotníckych pracovníkov
kolísal podľa potrieb zdravotníckych zariadení
v nadväznosti na zmeny legislatívy, proces
reštrukturalizácie jednotlivých zdravotníckych
zariadení, plnenie personálnych normatívov
a zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami. Viacerí záujemcovia sa prihlásili sami
a následne sa zapojili do projektu prostredníctvom zdravotníckych zariadení. Projekt nemô-
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že plne kompenzovať potrebu kvaliﬁkovaného
zdravotníckeho personálu, môže len pomôcť
vzdelávať a stabilizovať odborný personál
v zdravotníckych zariadeniach. Napriek problémom s administráciou projekt určite splnil svoj
cieľ – „zvýšenie kvaliﬁkácie zdravotníckych
pracovníkov a podpora vzdelávania odborných
zdrojov v zdravotníctve v Banskobystrickom
kraji“. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
by bolo vhodné zaradiť aj do budúceho programovacieho obdobia podpory zo štrukturálnych
fondov EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020, realizovať ho priamo v zdravotníckych zariade-

niach a na vysokých školách, propagovať ho
a medializovať, prioritne podporiť pregraduálnu prípravu a postgraduálne vzdelávanie v odboroch všeobecného lekárstva pre dospelých,
pre deti a dorast a zubného lekárstva. Projekty
musia realizovať projektové tímy, ktoré sú školené, majú skúsenosti s realizáciou projektov
a sú priamo zodpovedné za ich úspešnosť.
Kontaktná osoba pre projekt:
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH,
048/432 56 05,
ludmila.lysinova@vucbb.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu:

Doplnenie systému zdravotníctva o kvaliﬁkovaných
zdravotníckych pracovníkov v TSK
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 419 033,49 eura

Na otázky odpovedá Mgr. Elena Štefíková,
MPH, vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie TSK
1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?
Celkovo sa do projektu zaradilo 98 lekárov, pričom 7 z nich prerušilo alebo predčasne skončilo
svoju špecializačnú prípravu z dôvodu čerpania
materskej dovolenky. Piati lekári ukončili pracovný pomer v podporovanom zdravotníckom
zariadení a v súčasnosti pôsobia mimo Trenčianskeho kraja. Z celkového počtu lekárov,
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V zdravotníckych zariadeniach na území Trenčianskeho kraja zostalo naďalej pôsobiť 93 lekárov. Jeden lekár, ktorý skončil špecializačnú
prípravu v odbore stomatológie v rámci projektu, prevádzkuje neštátnu ambulanciu zubného
lekárstva v Žilinskom samosprávnom kraji.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Trenčiansky samosprávny kraj hodnotí realizáciu tohto projektu pozitívne. Finančné prostriedky investované do lekárov v rámci špecializačnej prípravy považujeme za adresne
a efektívne vynaložené a prispeli k doplneniu
stavu lekárov v tých špecializačných odboroch,
ktoré boli dlhodobo poddimenzované. Cieľom
tohto projektu bolo stabilizovať zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár vo vybraných špecializačných odboroch a vo vybraných

ktorí boli ﬁnančne podporovaní, bolo najviac zo
špecializačného odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny (21), potom nasleduje pediatria (11), rádiológia (10), chirurgia (8), vnútorné
lekárstvo (8), úrazová chirurgia (7), stomatológia (6), otorinolaryngológia (5), gynekológia
a pôrodníctvo (5), všeobecné lekárstvo (3),
neurológia (3), radiačná onkológia (3), psychiatria (2), urgentná medicína (1), geriatria
(1), kardiológia (1), patologická anatómia (1),
gastroenterológia (1), čeľustná ortopédia (1).

Na otázky odpovedá PhDr. Anna Majbíková,
riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK

2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo
pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia
z projektu?

1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?

zdravotníckych zariadeniach, ktoré na základe
analýzy ľudských zdrojov majú nedostatočné
kapacity v Trenčianskom kraji. Implementáciou
tohto projektu sa vytvorili podmienky na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čím dochádza k zvyšovaniu bezpečnosti
pacienta v procese poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Zdravotnícke zariadenia prijali projekt kladne,
a to najmä preto, že sa zabezpečila stabilizácia
novej generácie vzdelaných lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území trenčianskeho regiónu.
Kontaktné osoby pre projekt:
Mgr. Elena Štefíková, MPH,
032/655 51 52,
elena.steﬁkova@tsk.sk,
Mgr. Gabriel Chromiak,
032/655 51 53,
gabriel.chromiak@tsk.sk

Žilinský samosprávny kraj
Názov projektu: Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ŽSK
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 415 786,44 eura

V Žilinskom samosprávnom kraji sa do projektu
zapojilo celkom 221 zdravotníckych pracovníkov,
z toho 60 lekárov a 161 sestier.
Do projektu sa zapojili lekári z týchto odborov:
všeobecné lekárstvo (10), pediatria (10), anestéziológia a intenzívna medicína (24), klinická
onkológia (1), ortopédia (2), patologická anató-
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mia (2), rádiológia (7), stomatológia (3), urgentná medicína (1).
Do projektu bolo zaradených 161 sestier z nasledujúcich špecializačných odborov: intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(17), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
v pediatrii (9), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (3), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve (3), anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(22), ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
(5), ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (28), inštrumentovanie v operačnej sále
(11), ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(6), ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (2), ošetrovateľská starostlivosť
v odboroch vnútorného lekárstva (33), ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (5), ošetrovateľská starostlivosť v komunite (17).
2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo
pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia
z projektu?
Po skončení ﬁnančnej podpory špecializačného
štúdia zostali v súčasnom období pôsobiť v samosprávnom kraji všetci zdravotnícki pracovníci.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Cieľom projektu bolo prispieť k zabezpečeniu
stabilizácie lekárov v tých zdravotníckych zariadeniach, ktoré zamestnávajú pracovníkov štu-
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dujúcich v špecializačnom štúdiu, čím sa mala
zvýšiť kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Projekt mal prispieť aj k vybudovaniu systému kvality, ktorého predpokladom je i vysoká
kvaliﬁkovanosť zdravotníckeho personálu. Pred
ukončením projektu môžeme konštatovať, že
cieľ bol splnený, všetci pracovníci, ktorí sa zúčastnili na projekte, ostali pôsobiť na pracoviskách v rámci kraja. Podarilo sa teda stabilizovať
pracoviská, kde sme analýzou potvrdili problém.
V súčasnom období máme zavedený systém
kvality vo všetkých lôžkových zdravotníckych
zariadeniach a je splnená podmienka kvaliﬁkovanosti, čo potvrdzujú aj výsledky získané
z dotazníkov o spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou.
V súčasnej zložitej ekonomickej situácii nemocníc to predstavovalo veľkú pomoc pre manažment týchto zariadení, ktorý by nemohol
podporovať také množstvo špecializačných štúdií, ako sa nám podarilo vďaka účasti v projekte
vzdelávania.
Na záver chcem konštatovať, že projekt bol
efektívny. Zároveň apelujem na Ministerstvo
zdravotníctva SR, že by bolo vhodné a maximálne potrebné v projekte pokračovať, ak by
boli ﬁnančné prostriedky, a to z toho dôvodu, že
ambulantnú starostlivosť sa nám síce podarilo
sčasti stabilizovať, ale nie úplne vyriešiť. Problém s vysokým percentom lekárov v dôchodkovom veku stále pretrváva.
Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Ivana Gregušová,
041/503 21 16,
ivana.gregusova@zask.sk

Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu:

Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva – doplnenie
ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva v PSK
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 1 419 010,23 eura

Na otázky odpovedá Ing. Marek Číž, koordinátor
projektových aktivít, odbor zdravotníctva PSK
1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných odboroch?
V čase od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012 bolo v rámci
aktivít projektu podporených 57 frekventantov
(lekárov) v týchto špecializačných odboroch:
pediatria (14), neonatológia (6), rádiológia (12),
anestéziológia a intenzívna medicína (19), všeobecné lekárstvo (4), pneumológia a ftizeológia
(1), klinická psychológia(1).
2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia z projektu?
Na území PSK zostalo pôsobiť 56 frekventantov.
Jedna lekárka ukončila pracovný pomer v PSK
z rodinných dôvodov a odišla pracovať do zariadenia na území Košického samosprávneho kraja.
3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva – doplnenie ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva

v PSK je prínosom pre zdravotnícke zariadenia,
konkrétnych lekárov a pre celý samosprávny
kraj. Zaradenie lekárov do projektu znamenalo
pre zdravotnícke zariadenia a ich zdravotníckych
pracovníkov zlepšenie dostupnosti špecializačného štúdia a zvýšenie kvality špecializačnej
prípravy. Zdravotnícke zariadenia v súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii nie sú schopné
pokryť zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvaliﬁkáciu v rámci špecializačných štúdií, všetky výdavky na vzdelávacie aktivity a v nemalej miere sa
na nich musia podieľať aj samotní zamestnanci.
Podpora špecializačného štúdia takisto pomohla
frekventantom rýchlejšie absolvovať povinné
stáže, školiace miesta a kurzy, ktoré boli povinní
absolvovať v rámci špecializačnej prípravy. Prínos projektu hodnotíme ako vysoko pozitívny.
Stretol sa s kladnými reakciami zdravotníckych
zariadení na území PSK, preto by sme v budúcnosti po jeho ukončení privítali možnosť zapojiť
sa do obdobného projektu, ktorý by významne
prispel k stabilizácii personálnych stavov vo viacerých zdravotníckych zariadeniach na území
PSK aj v iných nedostatkových kategóriách zdravotníckych pracovníkov a pomohol by stabilizovať ﬁnančné zdroje v predmetných zariadeniach
zapojených do implementácie aktivít.
Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Marek Číž,
051/708 16 36, marek.ciz@vucpo.sk
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Košický samosprávny kraj
Názov projektu:

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych
pracovníkov na území Košického kraja II
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 142 049,14 eura

Na otázky odpovedá PhDr. Peter Dringuš,
referent zdravotníckych zariadení KSK, odbor
sociálnych vecí a zdravotníctva KSK

2. Koľko zdravotníckych pracovníkov zostalo pôsobiť v samosprávnom kraji po ukončení ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia z projektu?

1. Koľko zdravotníckych pracovníkov bolo
v rámci projektu podporených vo vašom samosprávnom kraji a v akých špecializačných
odboroch?

Z celkového počtu zamestnancov zapojených do
vzdelávacích aktivít projektu zostalo po ukončení
ﬁnančnej podpory špecializačného štúdia v Košickom samosprávnom kraji pôsobiť 100 % lekárov,
99,5 % sestier a 100 % pôrodných asistentiek.

V Košickom samosprávnom kraji bolo v rámci projektu podporených 234 zdravotníckych
pracovníkov. Z uvedeného počtu bolo 40 lekárov z nasledujúcich špecializačných odborov: všeobecné lekárstvo (4), gynekológia
a pôrodníctvo (4), interné lekárstvo (6), lekárska genetika (1), neurológia (3), pediatria
(1), anestéziológia a intenzívna medicína (3),
FBLR (1), psychiatria (2), endokrinológia (1),
otorinolaryngológia (2), pneumológia a ftizeológia (1), radiačná onkológia (2), hematológia
a transfúziológia (1), kardiológia (1), oftalmológia (2), rádiológia (2), urológia (1), gastroenterológia (1) a geriatria (1).
Podporu ďalej získalo 188 sestier zo špecializačných odborov: ošetrovateľská starostlivosť
v odbore vnútorného lekárstva (57), ošetrovateľská starostlivosť v odbore chirurgie (61), intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(39), ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (9),
ošetrovateľská starostlivosť v komunite (12),
anestéziológia a intenzívna starostlivosť (10).
Získané ﬁnančné prostriedky sa použili aj na
podporu špecializačného štúdia 6 pôrodných
asistentiek v odbore intenzívnej starostlivosti
v gynekológii a pôrodníctve.
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O vzdelávaní zdravotníkov
na Informačnom dni o projektoch
Cieľom Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie,
ktoré sa 15. novembra 2011 konalo v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva
SR, bolo prezentovať aktuálny stav realizácie
a dosiahnuté výsledky projektov zameraných
na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

3. Ako hodnotíte zmysluplnosť a efektívnosť
podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov z prostriedkov Operačného
programu Vzdelávanie?
Akákoľvek podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na území Košického samosprávneho kraja je v súčasnosti mimoriadne
kritická. Zdravotnícke zariadenia (ambulantné
aj ústavné) zápasia s akútnym nedostatkom ﬁnančných zdrojov potrebných na samotný chod
organizácií, z toho dôvodu sa do vzdelania ich
zamestnancov neinvestuje vôbec alebo len na
minimálnej úrovni. Všetky zariadenia zapojené do projektu hodnotia predmetnú podporu
špecializačného štúdia veľmi pozitívne. Košický
samosprávny kraj, projektové tímy realizujúce
projekt, ako aj samotné zdravotnícke zariadenia v kraji by preto veľmi radi privítali aktivity
podobného typu a projekty na podporu vzdelávania aj v budúcnosti.
Kontaktná osoba pre projekt:
PhDr. Peter Dringuš,
055/726 82 95, peter.dringus@vucke.sk

V rámci projektu sa podporilo vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár
v 23 špecializačných odboroch a vo vybraných
zdravotníckych zariadeniach, ktoré na základe
analýzy ľudských zdrojov zaznamenali nedostatočné kapacity. Do podpory špecializačného
štúdia sa zaradilo 66 zdravotníckych pracovníkov. Podľa informácií prezentovaných v novembri 2011 skončilo špecializačné štúdium
14 zdravotníckych pracovníkov, ktorí zostali
pôsobiť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ďalší projekt s názvom Podpora vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji predstavila Mgr. Ivana Šurinová.

Účastníci Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 OPV, ktorý sa konal 15. novembra 2011
v Bratislave.

Do projektu bolo v čase informačného dňa
zapojených 14 zdravotníckych zariadení. Postupne má špecializačné štúdium absolvovať
50 lekárov v 11 špecializačných odboroch,
142 sestier v špecializačných odboroch anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, inten-

Úvodná časť informačného dňa sa venovala
trom projektom samosprávnych krajov, ktoré
sa jednotne zameriavajú na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov za
účelom doplnenia a stabilizácie kvaliﬁkovanej
pracovnej sily v jednotlivých regiónoch na základe ich špeciﬁckých potrieb.
Projekt Trenčianskeho samosprávneho
kraja s názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych
pracovníkov v TSK prezentoval Mgr. Gabriel
Chromiak.

Účastníčky Informačného dňa o projektoch
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zívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch
vnútorného lekárstva a chirurgie, ďalej v odboroch pediatrie, neonatológie, psychiatrie,
a 10 pôrodných asistentiek. Dovtedy sa do štúdia zaradilo 116 zdravotníckych pracovníkov
(27 lekárov, 81 sestier a 8 pôrodných asistentiek). Špecializačné štúdium skončilo 94 zdravotníckych pracovníkov (5 lekárov, 81 sestier
a 8 pôrodných asistentiek), ktorí zostali pôsobiť
na území Trnavského samosprávneho kraja.

špecializačného štúdia 40 lekárov v 18 špecializačných odboroch. Súčasťou projektu je
aj podpora špecializačného štúdia 188 sestier
v týchto špecializačných odboroch: ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorného
lekárstva, chirurgie, v pediatrii, v komunite,
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Podporiť sa má aj špecializačné štúdium
6 pôrodných asistentiek. Do projektu sa zaradilo 167 zdravotníckych pracovníkov (31 lekárov,
130 sestier a 6 pôrodných asistentiek). Špecializačné štúdium ukončilo 126 zdravotníckych
pracovníčok (120 sestier a 6 pôrodných asistentiek), ktoré zostali pôsobiť na území Košického samosprávneho kraja.
Druhá skupina projektov prezentovaných na
informačnom dni predstavovala projekty zamerané na podporu sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov za účelom priebežného udržiavania, prehlbovania a obnovovania získanej odbornej spôsobilosti.

tom. Až po úspešnom vyriešení autodidaktického testu sa používateľovi pridelia kredity za
absolvovanie sústavného vzdelávania. Témy
na vzdelávanie bude určovať skupina expertov
na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania lekárov a na základe požiadaviek lekárov,
ktoré budú zasielať na portál. Súčasťou portálu
bude aj virtuálna knižnica s odbornou zahraničnou literatúrou. Počas realizácie projektu sa
prostredníctvom portálu poskytne sústavné
vzdelávanie 6 000 lekárom.

O projekte s názvom Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne zdravotníckych pracovníkov na území
Košického kraja II informoval Ing. Jozef Šuľak.
Ako vlani v novembri informoval Ing. Šuľak,
v rámci projektu je naplánovaná podpora
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Cieľom projektu je vytvoriť systém celoživotného vzdelávania lekárov s využitím e-learningového portálu. Po skončení projektu bude
v prevádzke internetový vzdelávací portál
s 900 vzdelávacími príspevkami (t. j. e-learningovými článkami, prednáškami alebo komentovanými prekladmi). Príspevky sa budú priebežne dopĺňať aj po skončení projektu. Každý
príspevok sa bude končiť autodidaktickým tes-

Projekt Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných
asistentiek predstavila JUDr. Martina Bušniaková.
Hlavným predmetom projektu je vytvorenie
elektronického systému na zhodnocovanie
sústavného vzdelávania sestier a pôrodných
asistentiek, prostredníctvom ktorého sa do realizácie projektu hodnotenia sústavného vzdelávania zapojí 28 191 sestier a pôrodných asistentiek. Elektronický systém umožní cieľovej
skupine podieľať sa na aktualizácii osobných
údajov v databáze, umožní kontrolu výšky kreditov za zhodnocované obdobie a v budúcnosti
bude slúžiť aj ako informačný portál pre inovatívne formy vzdelávania.

Projekt Slovenskej lekárskej komory Tvorba
a implementácia e-learningového portálu pre
vzdelávanie lekárov prezentovala RNDr. Mária Jurigová.
Zástupcovia prijímateľov za predsedníckym
stolom na informačnom dni počas panelovej
diskusie

Vzdelávací portál i-med.sk je aktuálne plne
funkčný. V novembri 2011 obsahoval 62 publikovaných vzdelávacích príspevkov, ďalších
150 príspevkov bolo predložených na recenziu.
Na portál sa v tom čase pripojilo 890 lekárov.
Na základe on-line vypĺňaných testov začali
za absolvované sústavné vzdelávanie získavať
kredity, ktoré sa automaticky zapisujú na ich
konto v Slovenskej lekárskej komore.

Účastníčky Informačného dňa o projektoch

Novovytvorený a plne funkčný elektronický
systém zhodnotil do novembra 2011 sústavné
vzdelávanie 17 685 sestier a pôrodných asistentiek. Paralelne sa v rámci projektu zriadilo
7 regionálnych centier a vytvorilo 8 nových
pracovných miest, ktoré sa udržia aj po ukončení projektu. Centrá primárne zabezpečujú
zhodnocovanie sústavného vzdelávania a po-
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OPV v rokoch 2011 a 2012
stupne im pribudnú aj kompetencie v oblasti
organizácie samotného vzdelávania sestier
a pôrodných asistentiek.
Posledným prezentovaným projektom bol
projekt Úradu verejného zdravotníctva SR
Tvorba a realizácia systému vzdelávania
pracovníkov regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR, o ktorom informovala
RNDr. Mária Jurigová.
V rámci projektu bude vyškolených 1 420
zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vytvorený informačno-vzdelávací systém bude
zamestnancom RÚVZ v SR poskytovať
25 vzdelávacích modulov vo forme e-learningu s možnosťou on-line prihlasovania, on-line testovanie a hodnotenie absolvovaných
kurzov, informácie o aktuálnych prezenčných
vzdelávacích aktivitách realizovaných úradom, informácie o plánovaných školeniach,
prednáškach a konferenciách na národnej
či medzinárodnej úrovni, informácie o výške získaných kreditov, absolvovaných školeniach, kurzoch, vzdelávacích moduloch
u jednotlivých zamestnancov RÚVZ v SR, informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania na
národnej aj medzinárodnej úrovni, informácie
o aktuálnych potrebách a požiadavkách na
vzdelávanie zo strany zamestnancov RÚVZ
v SR a prepojenia na zaujímavé linky v oblasti
vzdelávania v odbornej problematike. Informačný vzdelávací systém vo forme e-learningového portálu bude pre úrad zároveň
slúžiť ako nástroj na koordináciu vzdelávania
zamestnancov RÚVZ v SR.
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Po roku fungovania projektu v novembri 2011
možno hodnotiť čiastkové výsledky jeho realizácie. Vznikli publikácie, každá z nich sa viaže
k jednému vzdelávaciemu modulu. Vytvorila
sa e-learningová stránka, ktorá bola v skúšobnej prevádzke k dispozícii regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
a v Košiciach, kde prebiehali pilotné školenia.
Na záver podujatia sa uskutočnila panelová
diskusia so všetkými realizátormi projektov
podporených z opatrenia 2.2 Operačného
programu Vzdelávanie. Každý účastník dostal
balík informačných materiálov.

Nadväzuje na chronológiu z predchádzajúceho
čísla 3, ktorá sa končila dátumom 26. 10. 2011.
15. 11. 2011 sa v Bratislave na pôde MZ SR
uskutočnila informačná aktivita určená odbornej zdravotníckej verejnosti pod názvom Informačný deň o projektoch opatrenia 2.2 OPV.
15. 11. 2011 SORO vydal tretie číslo občasníka
pod názvom Spravodajca opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.
29. 11. 2011 sa v Bratislave konalo výročné
stretnutie k Operačnému programu Vzdelávanie, ktorého cieľom bolo preskúmať pokrok vo
vykonávaní operačného programu, predstaviť
doteraz dosiahnuté výsledky a takisto diskusia
zameraná na možné zlepšenie manažovania
implementácie OPV.
15. 12. 2011 SORO zverejnil na svojom webovom sídle www.opv.health-sf.sk indikatívny
harmonogram výziev na predkladanie žiadostí
o NFP pre opatrenie 2.2 OPV na rok 2012.

Účastníci Informačného dňa o projektoch vo
vzájomnej diskusii

2011/2.2/01. Správa obsahuje podrobné informácie o hodnotiacom a výberovom procese
výzvy OPV.
11. 4. 2012 SORO zverejnil na svojom webovom sídle Manuál pre informovanie a publicitu,
aktualizáciu apríl 2012.
24. 4. 2012 SORO zverejnil na svojom webovom sídle Usmernenie SORO č. 1, verziu 3.
27. 4. 2012 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľa – Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
6. 6. 2012 SORO po aktualizovaní Ministerstvom ﬁnancií SR zverejnil na svojom webovom sídle dokument Systém ﬁnančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 – 2013, verziu
6.1.
26. 6. 2012 sa uskutočnilo VI. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný
program Vzdelávanie.

21. 2. 2012 SORO zverejnil na svojom webovom sídle Príručku pre prijímateľa OPV, verziu
6.0.

31. 7. 2012 SORO zverejnil na svojom webovom sídle aktualizovanú Príručku pre žiadateľa
o nenávratný ﬁnančný príspevok z Európskeho
sociálneho fondu, verziu 12.0.

5. 3. 2012 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľa – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

7. 8. 2012 schválila Európska komisia Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu
Vzdelávanie za obdobie január – december 2011.

30. 3. 2012 SORO po aktualizovaní Centrálnym
koordinačným orgánom zverejnil na svojom
webovom sídle Systém riadenia ŠF a KF na
programové obdobie 2007 – 2013, verziu 4.5.

21. 9. 2012 RO zverejnil na svojej internetovej stránke www.minedu.sk revidovanú verziu
Operačného programu Vzdelávanie.

30. 3. 2012 SORO zverejnil na svojom webovom sídle Správu o vyhodnotení výzvy OPV

5. 11. 2012 SORO informoval o zverejnení
5. aktualizácie Všeobecných zmluvných podmienok – prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP.
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Schválené projekty z výziev za rok 2011
(Prehľad výziev a schválených projektov za roky 2008 – 2010 je uvedený v predchádzajúcich číslach nášho občasníka, ktorý je k dispozícii aj elektronicky na internetovej stránke
www.opv-health-sf.sk v sekcii Vydané publikácie.)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok „Zvýšenie ďalších zručností
pracovníkov v zdravotníctve“ OPV 2011/2.2./01
Celková suma ﬁnančných prostriedkov opatrenia 2.2 alokovaná na výzvu: 8 000 000 eur
Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 7. 2011
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 18. 10. 2011
V rámci výzvy boli schválené 2 projekty.
Zoznam prijímateľov nenávratného ﬁnančného príspevku (kód výzvy: OPV 2011/2.2/01)
Projekt
P. č.

1.

2.

Názov
prijímateľa

Edukácia
zdravotníckych
pracovníkov
o využívaní
Štátny
relevantných
ústav pre
informácií
kontrolu liečiv
v oblasti
farmakoterapie
pre racionálnu
liečbu pacientov

Úrad pre
dohľad nad
zdravotnou
starostlivosťou

Spolu
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Názov
projektu

Vzdelávanie
používateľov
systému DRG

Opis projektu
Zdravotnícki pracovníci budú preškolení o využívaní relevantných informácií
v oblasti farmakoterapie pre racionálnu
liečbu a ich vzdelávanie sa bude hodnotiť
kreditmi. Vzdelávanie bude pozostávať
z prezenčnej formy a dištančnej formy
a po ukončení realizácie projektu bude
preškolených 2 400 frekventantov, ktorí
prispejú k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci celej SR.
Realizácia komplexného vzdelávania
týkajúceho sa nastavenia a praktického využívania systému DRG cieľovými
skupinami je základnou podmienkou
jeho funkčnosti, a teda kvality, efektivity
a transparentnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Po ukončení realizácie projektu dokáže cieľová skupina
využívať všetky komponenty systému
DRG, teda používať novú klasiﬁkáciu
chorôb, klasiﬁkáciu výkonov/procedúr,
systémov kódovania diagnóz, grouperu
DRG, metodík a postupov na kalkuláciu nákladov na hospitalizačný prípad
a ostatných komponentov, ktoré povedú
k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochrane pacienta
v zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa v procese zmien. Následné
vzdelávanie týkajúce sa systému DRG
bude prebiehať každoročne aj po ukončení realizácie projektu v súlade s ďalším
vývojom systému DRG.

Nenávratný ﬁnančný príspevok
poskytnutý prijímateľovi
Rok schválenia Zmluvne viazaná
nenávratného výška nenávratného
ﬁnančného
ﬁnančného
príspevku
príspevku (eur)

2012

1 490 100,53

2012

6 029 831,94

7 519 932,47

