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změn působilo až do roku 2001, kdy bylo 
přesunuto do nové budovy v novém areálu 
nemocnice na Bukově. 

Nové prostory se šesti učebnami, se zku-
šebnami a se špičkovým technickým 

Vzdělávací institut – úvod Historie a současnost výukového a vzdělávacího centra

Historie a současnost výukového
a vzdělávacího centra

Historie výukového a vzdělávacího centra je spjata s transformacemi českého pováleč-
ného zdravotnictví. Kontinuální vzdělávání ve zdravotnictví zajišťované Masarykovou 
nemocnicí má dlouhou tradici a Výukové a vzdělávací centrum Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem svým technickým vybavením a vzdělávacími programy zaujalo přední 
místo mezi regiony. Krátké zastavení v minulosti přiblíží důvody pro vznik a rozvoj tohoto 
centra.
V 50. letech minulého století se ukáza-
la potřeba organizovaného vzdělávání 
ve zdravotnictví, zejména organizované 
výchovy lékařů po promoci, větší než v ji-
ných oborech. Opatření vlády z roku 1952 
uložilo Ministerstvu zdravotnictví zřídit 
ústav, který se bude zabývat problema-
tikou postgraduálního vzdělávání lékařů 
po promoci. Tak vznikl 30. 6. 1953 v Praze 
Ústav pro doškolování lékařů. Zástupcem 
ředitele pro vědeckou a pedagogickou čin-
nost a později ředitelem tohoto ústavu se 
stal profesor Rödling, primář chirurgického 
oddělení ústecké nemocnice. V roce 1975 
byl ústav přejmenován na Institut pro další 
vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) a ještě 
později získal současné označení Institut 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnic-
tví (IPVZ). 

V roce 1960 bylo v Brně založeno Středisko 
pro další vzdělávání SZP, od roku 1965 fun-
govalo jako Ústav pro další vzdělávání SZP 
(ÚDVSZP), v roce 1986 byl přejmenován 
na Institut pro další vzdělávání středních 
zdravotnických pracovníků a v roce 1991 
na Institut pro další vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví (IDVPZ), který do dnešních 
časů postoupil pod názvem Národní cent-
rum ošetřovatelství a nelékařských zdra-
votnických oborů (NCONZO). Tento ústav 
řídí především další vzdělávání sester.

Obě ústřední instituce vzdělávání (IPVZ 
a NCONZO) daly podnět pro vznik svých 
krajských odnoží a některá zdravotnická 
zařízení se stala jejich detašovanými 
pracovišti. Jedním z nejvýznamnějších 
detašovaných pracovišť, resp. nej výz-
namnějším, se stalo centrum v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem.

Jako součást Krajského ústavu národního 
zdraví (KÚNZ) v Ústí nad Labem mělo vý-
ukové centrum pod názvem Oddělení vý-
chovy a dalšího vzdělávání (OVDV) za úkol 
zabezpečení pregraduální a postgraduální 
výuky mediků, lékařů, sester a ostatních 
zdravotníků v Severočeském kraji. K tomu 
využívalo tři malé učebny a jednu velkou 
přednáškovou místnost, ve své době s ade-
kvátním technickým vybavením. Po zrušení 
KÚNZ bylo OVDV delimitováno do krajské 
Masarykovy nemocnice, kde bez velkých 

Odborné vzdělávání lékařů, zdravotníků i dalších zaměstnanců v rámci Krajské zdravot-
ní, a. s., (KZ) zajišťuje Vzdělávací institut Krajské zdravotní, zkráceně VIKZ. Pod tímto 
názvem pracuje od 1. 1. 2016. „Změna názvu odráží naši snahu posilovat oblast vědy 
a vzdělávání. Aktivně rozšiřujeme spektrum a formy odborného vzdělávání, které se 
v KZ, a. s., realizuje a zvyšujeme i množství vzdělávacích akcí pro zaměstnance v jednotli-
vých nemocnicích,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní Ing. Petr Fiala. Za připome-
nutí stojí, že vzdělávacích akcí organizovaných vzdělávacím institutem se zaměstnanci 
Krajské zdravotní, a. s., mohou účastnit bezplatně.
Podpora vzdělávání, jeho provázanost s vědecko-výzkumnou činností a prezentace těch-
to aktivit společnosti KZ, a. s., směrem ke stávajícím i potenciálním zaměstnancům, je 
jednou z forem podpory náboru lékařů i nelékařského personálu. Nejsilnější zázemí v po-
době vzdělávacího centra se 6 moderně vybavenými učebnami, největší se 120 místy, 
má Vzdělávací institut KZ v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. Pracovníci VIKZ 
jsou ale k dispozici v každé z nemocnic Krajské zdravotní. Působení vzdělávacího institutu 
zahrnuje kromě samotného vzdělávání také provoz Lékařské knihovny KZ, a. s., a jejích 
poboček, činnost audiovizuálního týmu a od července 2016 také centrální pracoviště pro 
zajištění a organizaci konferenční a marketingové činnosti.

Budova – 1974 

Studovna – 1974

zázemím, kde nechybí i pracoviště technic-
ké režie a multimediálních služeb, slouží 
nejen nemocnici a zdravotníkům Ústecké-
ho kraje. Své služby poskytuje centrum ce-
lorepublikově.

Specifikem ústeckého centra je působení 
v kraji, kde je sice rozsáhlé zdravotnictví, 
ale chybí lékařská fakulta a do roku 2003 
i jakýkoliv vysokoškolský ústav zaměřený 
na pregraduální výuku zdravotníků. V roce 
2003, v důsledku nových oborových po-
žadavků na vzdělávání zdravotníků, spo-
jených se vstupem ČR do EU, vznikl při 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem Ústav zdravotnických studií, 
soustřeďující studia vedoucí k získání způ-
sobilost k výkonu nelékařských zdravotnic-
kých povolání s důrazem na všeobecnou 
sestru, porodní asistentku, fyzioterapii 
a ergoterapii. Ústav se v roce 2012 stal Fa-
kultou zdravotnických studií UJEP.

Hlavním úkolem Výukového a vzděláva-
cího centra v Masarykově nemocnici se 
stala postupná příprava na vstup do pod-
mínek připravovaných zákonů o vzdělává-
ní podporujícího celoživotní učení, které 
nově upravují podmínky vzdělávání lékařů 
a sester. 

Pro lékaře v roce 2004 skončilo přechodné 
období pro získávání specializací a v sou-
ladu s předpisy EU lze důvodně očekávat 
další přechodné období, protože naše stá-
vající podmínky pro získávání specializací 

nejsou dosud v souladu s podmínkami 
v zemích EU. 

Od roku 2004 prošel zákon 95/2004 Sb., 
o vzdělávání lékařů, mnoha změnami a dal-
ší se stále připravují. Zákon 96/2004 Sb., 
o vzdělávání nelékařů, byl také několikrát 
novelizován, ale změny v něm nejsou tak 
dramatické jako u lékařů. Činnost výuko-
vého a vzdělávacího centra je zaměřena 

na zajištění možností pro všechny, kdo usi-
lují o postoupení na vyšší kvalifikační stu-
peň, v tomto směru je rozvíjena kapacitní 
a technická vybavenost centra.

V prostorách Výukového a vzdělávacího 
centra Masarykovy nemocnice probíhá 
od vzniku Ústavu zdravotnických studií 
UJEP i výuka budoucích bakalářek v uve-
dených oborech. Úzká spolupráce byla 
navázána také s Lékařskou fakultou v Plzni 
Univerzity Karlovy v Praze, v Masarykově 
nemocnici tradičně probíhá výuka velké 
části mediků 6. ročníků této fakulty. V ne-
dávné době se Masarykova nemocnice 
stala přidruženým pracovištěm 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a probíhá 
zde praktická výuka mediků i této fakulty.

Pro Ústecký kraj je Výukové a vzdělávací 
centrum v Masarykově nemocnici jedinou 
institucí zajišťující dostatečný počet kvalit-
ních školicích akcí, ohodnocených potřeb-
nými kredity. Na trhu nabídky vzdělávacích 
akcí pro zdravotnické pracovníky v České 
republice nemá centrum téměř konkuren-
ci. Může se směle řadit hned za IPVZ Praha 
a NCONZO Brno, jejichž nabídka pokrývá 
celou republiku a jedná se vlastně o jedi-
né organizace, které se věnují pouze vzdě-
lávání zdravotníků. Publikace s plánem 
školicích akcí výukového a vzdělávacího 
centra (nyní centra vědy, výchovy a další-
ho vzdělávání) jsou každoročně vydává-
ny ve vysokém nákladu a distribuovány 
do zdravotnických zařízení v celé republice.
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Knihovní fondy byly již od roku 1989 zpra-
covávány v automatizovaném knihovnic-
kém systému. Nejprve v systému Medisis, 
poté Rapid Library firmy Cosmotron a v roce 
2005 se stala první knihovnou v ČR, kte-
rá implementovala Medvik – komplexní 
automatizovaný knihovnický a informační 
systém, jehož provozovatelem je Národní 
lékařská knihovna v Praze, který umožňuje, 
formou outsourcingu, síťové sdílení infor-
mačních zdrojů pro vědu a výzkum ve zdra-
votnictví. 

Síť spolupracujících knihoven ústeckého 
regionu tvořilo do roku 2001 šest knihoven 
v pravomoci krajského úřadu – Ústí nad La-
bem, Most, Teplice, Děčín, Chomutov, Lou-
ny a 2 knihovny v pravomoci místní správy 
– Městská nemocnice Litoměřice a Nemoc-
nice Kadaň, s.r.o. V roce 2004 byla lounská 
nemocnice z rozhodnutí Ústeckého kraje 
privatizována a knihovna v ní byla zrušena. 

Po vzniku Krajské zdravotní, a. s., v roce 
2007, transformovala lékařská knihovna 
v Ústí nad Labem knihovny ostatních ne-
mocnic ústeckého regionu a stala se z ní 
centrální knihovna se 4 dílčími knihovna-
mi. Nemocnice v Teplicích knihovnu 
po transformaci nemocnic zrušila, takže 
uživatelům z Teplic jsou služby poskytová-
ny prostřednictvím pověřené pracovnice, 
v současné době paní Reisové, z archivu, 
případně přímo centrální knihovnou v Ústí 
nad Labem. 

Transformace umožnila uskutečnění před-
stavy o technicky, organizačně a technolo-
gicky provázaném systému informačních 
služeb – síť centrální knihovny a dílčích 
knihoven (ÚL, MO, CV, DC) – který by zajis-
til kvalitu a dostupnost všech služeb pro 
uživatele všech o. z., bez ohledu na umís-
tění jednotlivých lékařských specializa-
cí. Spojujícím prvkem je automatizovaný 
knihov nický systém Medvik, který integruje 
veškeré činnosti knihovny od objednávky 
dokumentů, zpracování, vyhledávání až 
po výpůjčky, revize. Umožňuje 24hodino-
vý přístup do veřejného katalogu knihovny 
i do licenčních elektronických zdrojů z celé 
sítě KZ a dostupnost všech služeb pro uži-
vatele z regionu, bez ohledu na umístění 
jednotlivých lékařských specializací. 

Knihovna je součástí komplexního ne-
mocničního informačního systému. Byly 

HISTORIE A SOUČASNOST LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY V MASARYKOVĚ NEMOCNICI 

Kromě výuky, vzdělávání a seminářů se ve výukovém centru 
pořádají také konference, sympozia a workshopy. Výlučnosti 
v národním měřítku i mezinárodního věhlasu dosáhly již před lety 
multimediální služby, především telekonference, videokonference 
a videopřenosy operací, přenášené nejen z operačních sálů 
do prostor výukového centra, ale i do celého světa v ojedinělé 
kvalitě s využitím nejnovějších i experimentálních technologických 
prostředků, pořádané ve spolupráci se sdružením vysokých škol 
a Akademií věd České republiky CESNET. Multimediální studio 
nemocnice připravuje na profesionální úrovni audio a video 
dokumentaci unikátních výkonů a postupů lékařům a dalším 
odborníkům Masarykovy nemocnice, kteří je pak mj. i proto velmi 
úspěšně prezentují formou špičkových multimediálních prezentací 
nebo kvalitně zpracovaných posterů na kongresech a konferencích 
po celém světě a šíří tak dobré jméno medicíny v Ústeckém kraji 
a Masarykovy nemocnice samotné.

Historie a současnost výukového a vzdělávacího centra

Audiovizuální studovna – 1974

Výpůjční prostory – 1974

Reprografie – 1974Čítárna – 1974

vytvořeny internetové a intranetové stránky 
knihovny.

Na stránkách www.medvik.cz/mnul/ je 
veřejně dostupný online katalog a jsou zde 
k dispozici i další informace, jako seznam 
odebíraných časopisů, ceník služeb, 
knihovní řád, kontakty na zaměstnance 
a služby.

Na intranetových stránkách knihovny 
jsou odkazy pro vstup do licenčních BD 
a do řady volných elektronických zdrojů. 
Jsou zde i adresy elektronických plnotex-
tově přístupných časopisů, ať už jako sou-
běh předplatného tištěné verze nebo jako 
výsledek mapování medicínských zdrojů 
na internetu. 

Spektrum všech služeb je v rozsahu 
od základních (výpůjční, meziknihovní, 
mezinárodní meziknihovní, cirkulační, re-
prografické) až po nadstandardní (rešeršní 
služby z českých a světových bází dat, in-
ternetové, bibliografické, grafické služby). 

Od roku 1995 probíhá každoročně v knihov-
ně sběr a předávání dat pro RIV (rejstřík 
informací o výsledcích). Použity jsou vždy 
informace o publikační činnosti odborných 
pracovníků Krajské zdravotní, a. s., za běž-
ný rok. RIV je jednou z částí informačního 
systému výzkumu, experimentálního vývo-
je a inovací, ve které jsou shromažďovány 
informace o výsledcích projektů výzkumu 
a vývoje a výzkumných záměrů podporo-
vaných z veřejných prostředků podle zá-
kona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu 
a vývoje z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje).

Služby jsou určeny především zaměstnan-
cům KZ, kterým jsou poskytovány zdarma. 
K externím uživatelům patří především 
studenti Fakulty zdravotnických studií 
UJEP, Střední a Vyšší zdravotnické školy 
v Ústí nad Labem, privátní lékaři a odborná 
zdravotnická veřejnost. V roce 2005 byla 
uzavřena smlouva o poskytování služeb 
lékařské knihovny zaměstnancům Zdra-
votního ústavu v Ústí nad Labem. Smlouva 
stanoví roční paušální poplatek a rozsah 
poskytování služeb odborníkům ZÚ. 

Vizí je vytvořit moderní, hybridní lékařskou 
knihovnu sítě veřejných informačních slu-
žeb ve zdravotnictví s dominantním posta-
vením v regionu, která bude poskytovat 
kvalitní informační zázemí pro studium, vý-
uku, celoživotní vzdělávání, vědu i výzkum 
svým uživatelům na všech profesních úrov-
ních i vysokoškolským studentům a peda-
gogům – služby založené na kombinaci 
systému klasické knihovny s výhodami mo-
derních informačních technologií.

Lékařská knihovna je členem Klubu lékař-
ských knihoven (KLK) v rámci Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků, je členem 
Regleku – konzultační skupiny pro rozvoj 
regionálních lékařských knihoven a člen-
ské zastoupení má i v EAHILu – Evropské 
asociaci lékařských knihoven. Dále je čle-
nem ČSZIVI ČLS JEP. 

Ing. Martin Zeman, Ludmila Šubrtová 
Mgr. Zuzana Vojáčková

Lékařská knihovna je součástí Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem již od počát-
ku padesátých let minulého století, kdy 
začala první profesionální knihovnice, paní 
Božena Zorinová, shromažďovat, odborně 
evidovat a zpracovávat převážně německé 
knihy, které se nacházely na jednotlivých 
odděleních nemocnice. 

V roce 1969 bylo zřízeno vědecko-informač-
ní a knihovnické středisko (VIKS) jako sa-
mostatný útvar organizačně metodického 
oddělení. Paní Zorinová odešla a na místo 
vedoucí nastoupila Mgr. Hana Sochůrková, 
která vedla knihovnu do konce roku 1998. 
V roce 1970 se knihovna přestěhovala 
z provizorních prostor do nové, moderní, 
účelově postavené budovy výukové slož-
ky. Mgr. Sochůrková rozšířila postupně 

počet pracovníků ze dvou na pět. Naděž-
da Beránková nastoupila jako vedoucí 
vědecko-informačních služeb, Vladimír 
Studený jako vedoucí odborné knihovny, 
Věra Lejčková (Slavíčková) a H. Schüblová 
jako knihovnice, jako pomocná knihovnice 
M. Sedláková a jako reprografka Eva Tichá. 
Postupně tak docházelo k rozšíření služeb 
o rešeršní, cirkulační, fotografické, grafické 
a reprografické služby. Akvizici v dalších 
letech profilovala knihovna v úzké vazbě 
na informační pokrytí jednotlivých speciali-
zací. Dostatek peněz na literaturu umožnil 
vytvářet kvalitní fond české a angloameric-
ké zdravotnické literatury. 

Knihovna patřila vždy k progresivním pracovi-
štím, postupně se zaváděním nově vznikají-
cích informačních technologií modernizovala 

a rozšiřovala své služby. Stala se meto-
dickým centrem vědec  ko-informační sítě 
lékařských knihoven Severočeského kraje. 
V roce 1995, kdy byl zaveden systém akre-
ditací, se knihovna stala akreditovanou 
knihov nou sítě veřejných informačních slu-
žeb a tuto akreditaci obhajuje každý rok.

V roce 1998 byla do funkce vedoucí knihov-
ny jmenována Mgr. Zuzana Vojáčková.

Rokem velkých změn byl pro lékařskou 
knihovnu rok 2001. Po letech očekávání 
a příprav se knihovna přestěhovala do no-
vého areálu nemocnice na Severní Terase, 
do 5. patra komplementu. V tomto roce 
došlo zároveň k významným organizač-
ním změnám, když Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem, přísp. org., přešla 
od 1. října 2001 pod nového zřizovatele 
– Krajský úřad Ústeckého kraje a vnitřní or-
ganizační změnou se stala součástí centra 
informačních systémů.

Na Ministerstvu kultury ČR je knihovna, po-
dle nového knihovnického zákona z roku 
2001, evidována jako knihovna se speci-
alizovaným fondem sítě veřejných infor-
mačních služeb ve zdravotnictví, která má 
za úkol garantovat ve spolupráci s ostatní-
mi knihovnami a ústředními orgány vytvá-
ření knihovnicko-informačních systémů, 
zejména pro vědu, výzkum a vzdělávání 
v medicíně. 

Přestěhováním získala knihovna nové 
moderní bezbariérové prostory a vysoce 
moderní technické vybavení informačními 
a komunikačními technologiemi. 
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MULTIMEDIÁLNÍ TÝM
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., zahrnuje také mul-
timediální tým. Spektrum jeho činností je široké a v mnoha 
směrech nabízí především lékařům Krajské zdravotní nad-
standardní podporu při prezentaci jejich odborných výsledků. 
„Běžně pomáháme lékařům například s přípravou posterů 
nebo prezentací, které následně využijí na odborných konfe-
rencích. Postery jsme schopni připravit i vytisknout ve velkém 
formátu, mnohdy přesahující velikost A0“, říká Michal Vodák, 
vedoucí Střediska multimediální podpory KZ. 

Díky kvalitnímu technickému zázemí, vysoké odbornosti 
a dlouholeté spolupráci se sdružením CESNET (sdružení vy-
sokých škol a Akademie věd České republiky, které provozuje 
a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělá-
vání) je multimediální tým Vzdělávacího institutu KZ schopen 
realizovat vlastními silami i tak náročné akce, jako jsou živé 
přenosy z operačních výkonů. Práce lékařů je tak k vidění 
na domácích i zahraničních lékařských kongresech a dalších 
odborných akcích. Jelikož se multimediální tým snaží se sdru-
žením CESNET vyvíjet a zavádět do praxe špičkové zobrazo-
vací technologie do zdravotnictví, jsou přenosy a záznamy 
realizovány jak v dnes již běžném rozlišení Full HD, tak i ve 3D 
Full HD a v super jemném rozlišení 4K. V tomto ohledu patří 
Krajská zdravotní, a. s., v České republice k naprosté špičce. 

Multimediální tým zajišťuje také audiovizuální dokumentaci, 
a to jak z odborných akcí, tak i ze zdravotnických výkonů, kte-
rou pak zdravotníci využívají při představení své práce na od-
borných sympoziích. Videomateriál je navíc ve spolupráci 
s Fakultou zdravotnických studií UJEP využíván i při výuce. 

Kromě těchto aktivit se audiovizuální tým podílí na tech-
nickém zajištění většiny konferencí i dalších akcí, které po-
řádá Krajská zdravotní, a. s., obsluhuje technické vybavení 
výukových prostor a v neposlední řadě také provádí grafické 
zpracování a výrobu tiskovin nejen pro Středisko konferenč-
ní a marketingové podpory KZ, se kterým v této oblasti úzce 
spolupracuje, ale i pro další oddělení Krajské zdravotní, a. s.

VZDĚLÁVÁNÍ A AKREDITACE

Učebna Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

Vzdělávací institut

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Ke vzdělávání a vědecké práci v Krajské 
zdravotní, a. s., neodmyslitelně patří Lé-
kařská knihovna KZ, a. s. Kromě Ústí nad 
Labem má pobočky v děčínské a v mostec-
ké nemocnici, v Teplicích a v Chomutově 
jsou pak výpůjčky řešeny prostřednictvím 
podatelny. Knihovna zajišťuje uživatelům 
informační podporu rozvoje vědy a vzdělá-
vání v oblasti medicíny a příbuzných obo-
rů. Vytváří, spravuje a zpřístupňuje fond 
domácí a zahraniční literatury i elektronic-
kých informačních zdrojů z biomedicínské 
oblasti. Jako veřejná odborná knihovna se 
specializovaným fondem poskytuje veřejné 

knihovnické a informační služby nejen od-
borníkům z KZ, a. s., pro něž je zajištěna 
dostupnost služeb bez ohledu na umístění 
jednotlivých lékařských specializací v re-
gionu, ale i studentům Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, SZŠ a VZOŠ a také dalším fy-
zickým i právnickým osobám – zdravotní-
kům, ostatním profesionálům i veřejnosti, 
a plní další úkoly v souladu se Zákonem 
o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních 
služeb.

Katalog Lékařské knihovny KZ, a. s., nabízí 
uživatelům více než 75 tisíc položek, k dis-
pozici je stabilní výběr z tuzemských i za-
hraničních odborných časopisů a přístup 
do odborných elektronických bází, jako 
je například Medline with Full text, Sprin-
ger Link, UpToDate nebo DynaMed. Kromě 
toho zajišťuje knihovna i rešeršní službu 
nebo tuzemskou i zahraniční meziknihovní 
službu. Svou činnost koordinuje jak s Ná-
rodní lékařskou knihovnou, tak i s dalšími 
odbornými knihovnami v regionu. 

S nárůstem zájmu o knihovnické, pře-
devším pak o rešeršní, služby ze strany 

studentů lékařských i nelékařských zdravotnických obo-
rů ustanovila Lékařská knihovna KZ nový typ služby, 
tzv. studentské folio. Na základě obdrženého seznamu 
relevantních zdrojů pro účely sepsání seminární a/nebo 
absolventské práce, který je zkonzultován s vedoucím 
příslušné práce, knihovna poskytne zájemci o student-
ské folio všechny dostupné zdroje (odborné monogra-
fie, elektronické informační zdroje, články v odborném 
tisku), čímž v konečném důsledku napomáhá ke kvalit-
nímu zpracování dané práce. 

V souvislosti s koncepcí rozvoje knihoven Ministerstva 
kultury ČR Lékařská knihovna KZ posiluje svůj marke-
tingový potenciál, pořádá vzdělávací akce pro čtenáře 
a v neposlední řadě rozšiřuje svůj profil, např. o vznik 
kreativního centra v Dílčí knihovně Nemocnice 
Most, o. z. Reprezentativní prostory knihovny

Vpravo technik Pavel Pečiva

Na snímku vedoucí Michal Vodák (vlevo),  
referent a fotograf Lukáš Vajc (vpravo)

Vzdělávací institut zajišťuje v rámci Krajské 
zdravotní, a. s., činnosti související s roz-
šiřováním a prohlubováním odborných 
znalostí lékařů, sester i dalšího odborného 
personálu. Pracoviště vzniklo v roce 2007 
v návaznosti na ustavení Krajské zdravot-
ní, a. s., na základech vzdělávacího pra-
coviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, ke kterému byly přidruženi pracov-
níci zajišťující agendu vzdělávání a výchovy 
na jednotlivých odštěpných závodech. Toto 
spojení a provázání pracovišť je vzhledem 
k odborné povaze činnosti, nutnosti koor-
dinace vzdělávacích aktivit a sdílení odbor-
ných znalostí jednoznačně přínosné.

Jednou z klíčových činností, kterou vzdě-
lávací institut zajišťuje je administrace 

akreditací vzdělávacích programů pro 
zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní. 
Ve spolupráci s přednosty klinik a primáři 
institut zajišťuje přípravu žádostí o akredi-
tace, které udělují akreditační komise Mini-
sterstva zdravotnictví ČR. Právě udržování 
stávajících a získávání nových akreditací 
pro vzdělávací programy je klíčové pro to, 
aby nemocnice Krajské zdravotní mohly 
přijímat mladé lékaře absolventy, kteří 
pak v našich nemocnicích procházejí pře-
datestační přípravou. Přidanou hodnotou 
v tomto procesu je udělení akreditace pro 
realizaci povinných předatestačních kurzů: 
lékařská první pomoc, radiační ochrana, 
základy zdravotnické legislativy, etiky a ko-
munikace a prevence škodlivého užívání 

návykových látek a léčba závislosti. S pře-
datestační přípravou také souvisí zařazová-
ní lékařů absolventů do oborů a zpracování 
agendy rezidenčních míst, což jsou činnos-
ti, které také zajišťují referenti vzdělávací-
ho institutu.

Obdobnou administrativní agendu pak 
vzdělávací institut zajišťuje i pro nelékař-
ské zdravotnické pracovníky. Připravuje 
akreditace jejich programů specializačního 
vzdělávání a certifikovaných kurzů a orga-
nizuje pak jejich samotný průběh. 

Pro lékaře, sestry i další zaměstnance Kraj-
ské zdravotní, a. s., vzdělávací institut zajiš-
ťuje celou řadu vzdělávacích akcí, ať už jsou 
to povinná cyklická školení hygieny rukou 
a první pomoci, odborné semináře nebo 
pravidelné konference jednotlivých praco-
višť. Ročně se vzdělávacích akcí zajišťova-
ných Vzdělávacím institutem KZ zúčastní 
bezmála 13 tisíc osob. Vzdělávací institut 
i nadále realizuje ve spolupráci s hlavními 
sestrami více akcí v nemocnicích v Děčíně, 
Teplicích, Mostě a Chomutově a vzhledem 
k velkému zájmu a kladnému ohlasu bude 
tuto svou činnost dále rozvíjet. 

Kromě výše uvedeného se pak pracovníci 
VIKZ starají také o studenty, kteří v ne-
mocnicích Krajské zdravotní absolvují od-
bornou praxi nebo praktickou část studia. 
Zajišťují jejich umísťování na primariáty 
a přípravu smluv, které KZ, a. s., se školami 
kvůli praxi uzavírá. Obdobně institut admi-
nistruje také smlouvy o odborných stážích 
lékařů a sester, kteří absolvují praxe v rám-
ci svého specializačního vzdělávání. 
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STŘEDISKO KONFERENČNÍ A MARKETINGOVÉ PODPORY
Středisko konferenční a marketingové podpory vzniklo 1. července 2016 a je vedle Lékařské knihovny a Střediska multimediální podpo-
ry dalším střediskem Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Jeho úkolem je příprava a realizace konferencí, odborných seminářů 
a vzdělávacích akcí, které středisko pořádá zejména pro lékaře a nelékařské pracovníky Krajské zdravotní, a. s. Možnost účastnit se 
konferencí mají i lékaři, pracovníci klinických laboratoří a nelékařský personál ostatních nemocnic, odborných ambulantních či praktic-
kých ordinací. Jejich účast na konferencích Krajské zdravotní, a. s., je tak jednou z mála příležitostí, při nichž se zaměstnanci nemocnic 
mohou setkat s kolegy z jiných pracovišť. Bloky přednášek a kazuistik, panelové diskuze, prezentace nových metod a trendů a aktivní 
účast předních odborníků, to jsou přednosti odborných konferencí, kterých se v kolegiální a přátelské atmosféře účastní nezřídka až 
150 posluchačů. Atraktivní program a účast odborníků z celé České republiky a ze zahraničí činí z řady pořádaných konferencí akce ce-
lostátního či mezinárodního významu. Cílem konferencí je nejen zvyšování a prohlubování kvalifikace odborného personálu, ale i spo-
lečenská setkání a navázání nových kontaktů. Středisko konferenční a marketingové podpory se věnuje také marketingovým aktivitám 
v rámci Krajské zdravotní, a. s.

DALŠÍ ROZVOJ
I když je stávající výčet aktivit vzdělávacího institutu široký, je stále co 
zlepšovat. Cestou k dalšímu rozvoji v této oblasti je pak jistě spolupráce 
s vysokými školami. Tradičně výbornou spolupráci s ústeckou Univerzitou 
Jana Evangelisty Purkyně by mohla na další úroveň posunout zamýšlená 
výstavba nového objektu pro Fakultu zdravotnických studií přímo v areálu 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Moderní zázemí fakulty včetně 
velkého konferenčního sálu a další propojení vzdělávání a medicínské pra-
xe by bylo prospěšné pro fakultu i Krajskou zdravotní, a. s.

Ing. Vojtěch Krump, vedoucí Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT ZPROSTŘEDKOVÁVÁ:
 » bezplatné celoživotní vzdělávání pro 

zaměstnance KZ, a. s.

 » konzultace v oblasti odborného vzdělávání

 » prostory pro odborné akce vybavené 
audiovizuální technikou

 » zajištění natáčení operací či vyšetření dle potřeb 
operatéra a následné zpracování záznamu

 » úpravy a střih videí pro edukační účely nebo 
do PPT prezentací

 » zajištění fotodokumentace 

 » přípravu a realizaci interaktivních přenosů 
z operačních sálů

 » pomoc při vytváření odborných PPT prezentací

 » výrobu posterů, publikací a dalších tiskovin

 » technickou podporu při realizaci odborných akcí

 » služby Lékařské knihovny KZ, a. s. 

 » spolupráci při přípravě a realizaci inovačních, 
rozvojových a vědecko-výzkumných projektů

Vzdělávací institut

Vedoucí střediska  
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová Referentka Ing. Helena Luzumová Referentka Ing. Hana Červenková

Redakce Statimu děkuje MUDr. Josefu Liehnemu,  
předsedovi Rady Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 

a Ing. Vojtěchu Krumpovi,  
vedoucímu Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., 

za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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