Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem
Vysočina

ze dne 16. 11. 2010

č. 12/2010

Čl. 1
Předmět úpravy
Pravidla Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží ve zdravotnických
zařízeních zřizovaných krajem Vysočina (dále jen „Pravidla“) upravují postup pro vykonávání
odborné praxe a stáže v rámci studia nebo specializačního vzdělávání pracovníků
lékařských a nelékařských zdravotnických povolání a studentů nezdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina. Pravidla se nevztahují
na praktikanty, na jejichž rezidenční místo byla školitelům poskytnuta dotace z Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1)

Odbornou praxí nebo stáží se rozumí nabývání praktických zkušeností a dovedností
v rámci studia nebo specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků dle zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb. “) a
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“), popř. studentů jiných typů škol
než-li zdravotnických.

(2)

Zdravotnickým zařízením se rozumí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace,
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Zdravotnická záchranná služba kraje
Vysočina, příspěvková organizace, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace,
Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace.

(3)

Praktikantem se rozumí
ve zdravotnickém zařízení.

(4)

Odborným školitelem se rozumí osoba se specializovanou způsobilostí dle zákona
č. 95/2004 Sb., a osoba s osvědčením k samostatnému výkonu povolání dle zákona
č. 96/2004 Sb..
Čl. 3
Odborný školitel

(1)

Zdravotnické zařízení je povinno zajistit praktikantovi odborného školitele.

(2)

Odborný školitel předá před ukončením odborné praxe nebo stáže praktikantovi
anonymní dotazník dle Přílohy č. 1. Vyplněný dotazník v zalepené obálce předá
odborný školitel nebo praktikant na personální oddělení zdravotnického zařízení.
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(3)

Zdravotnické zařízení archivuje vyplněné dotazníky a vždy k 15 dni kalendářního
měsíce předá na Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina elektronicky
zpracované vyhodnocení dotazníků za uplynulý měsíc.
Čl. 4
Platba a způsob úhrady

(1)

Odborná praxe a stáž je poskytnuta bezplatně pro:
a)
školu, pokud má praktikant trvalý pobyt v kraji Vysočina,
b)
školu se sídlem v kraji Vysočina,
c)
praktikanta s trvalým pobytem v kraji Vysočina,
d)
praktikanta zaměstnaného ve zdravotnickém zařízení
odst. 2 Pravidel.

uvedeném v Čl. 2

(2)

Ostatní jsou povinni uhradit za jeden pracovní den (8 hodin) odborné stáže 250,- Kč.

(3)

Praktikantovi, který nastoupí do pracovního poměru ve zdravotnickém zařízení,
v němž konal odbornou stáž, do jednoho roku po absolvování pregraduálního či
postgraduálního vzdělávání a jehož pracovní poměr ke zdravotnickému zařízení trvá
déle než 6 měsíců, budou zdravotnickým zařízením na jeho žádost vráceny náklady
uhrazené zde za odbornou stáž.

(4)

Nastoupí-li praktikant, který konal odbornou stáž ve zdravotnickém zařízení
uvedeném v čl. 2 odst. 2 Pravidel, do jiného ze zdravotnických zařízení uvedeného
v čl. 2 odst. 2 Pravidel, ve kterém bezprostředně nevykonal odbornou stáž, může
požádat za podmínek dle odstavce 3 tohoto článku kraj Vysočina o vrácení nákladů
uhrazených za odbornou stáž.
Čl. 5
Závěrečná ujednání

(1)

Nedílnou součástí těchto pravidel je Příloha č. 1 – Dotazník.

(2)

Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina.

(3)

Tato pravidla ruší Pravidla Rady kraje Vysočina o zajištění odborných praxí a stáží
ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina č. 04/2010 ze dne
16. 2. 2010 schválená usnesením č. 0241/06/2010/RK.

(4)

Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 16. listopadu 2010
a schválena usnesením č. 1741/36/2010/RK.

V Jihlavě dne 16. 11. 2010

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Dotazník k vyhodnocení odborné praxe nebo stáže
Vážení praktikanti, dovolujeme si Vás požádat o zodpovězení následujících otázek. Vámi
uvedené informace poslouží nejen ke zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a
praktikanty vykonávajícími odbornou praxi nebo stáž, ale také jako námět pro zlepšení
poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení.
1.

Praxi nebo stáž jsem vykonával/a ve zdravotnickém zařízení ……………………..

2.
Byl mi přidělen odborný školitel
a/ ano
b/ ne
3.
Před začátkem odborné praxe nebo stáže byl odborným školitelem vypracován popis
činností a jeden výtisk mi byl předán
a/ ano
b/ ne
4.
Byl/a jsem seznámen/a s provozem zdravotnického zařízení
a/ ano
b/ ne
5.
Odborný školitel se mi
a/ dostatečně věnoval
b/ věnoval málo

c/ nevěnoval

6.
Zdravotničtí pracovníci ke mně
a/ byli vstřícní, ochotně mi poradili a odpověděli na mé otázky
b/ nebyli ochotní
7.
Odborná praxe nebo stáž prohloubila moje technické a praktické znalosti
a/ ano, byla velmi přínosná
b/ byla spíše přínosná
c/ neměla pro mě přínos
8.
Pracovní prostředí ve zdravotnickém zařízení je
a/ velice příjemné
b/ dobré, ale nechtěl/a bych zde pracovat
c/ nepříjemné a jsem rád/a, že už jsem ukončil/a praxi
9.
Přístup zdravotnických pracovníků k pacientům
a/ většina zdravotnických pracovníků se chová mile a ráda vyhoví potřebám pacienta
b/ není příliš lidský, vykonají pouze nutné úkony
c/ hodnotím jako neuspokojivý
10.
Vaše náměty, nápady, poznámky a připomínky k praxi nebo stáži a celkovému
fungování zdravotnického zařízení:
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