Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

23. 11. 2011
SRN, Drážďany, Rudolf-Walther-Str. 4, 01156 Dresden

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Úvodní konference k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce ve
zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a kooperace“
8,40 hod.
9,45 hod.
10,00 - 14,30 hod.
14,45 hod.
15,50 hod.

Odjezd z Ústí nad Labem
Příjezd do Drážďan
Konference
Odjezd z Drážďan
Příjezd do Ústí nad Labem

Moderování konference: Markéta Knoppik
10:00 Zahájení a úvodní slovo
Heiko Prötzsch, jednatel bsw (Bildungswerk der Sächsischen wirtschaft
gGmbH)
10:25 Zdravice
Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajská zdravotní a.s.
10:35 Zahájení
Petr Jaroš, konzul
10:45 Prezentace projektu
Roswitha Helfer, vedoucí projektu

Průběh a
výsledky cesty:

11:15 Představení Městské nemocnice Dresden- Neustadt – naše účast na
projektu
Prof. Tobias Lohmann, lékařský ředitel
11:35 Krajská zdravotní a.s. a plánované výsledky projektu
MUDr. Petr Hossner, náměstek pro systém řízení
11:55 Příspěvek Institutu pro profesní vzdělávání Technické Univerzity v
Drážďanech při spolupráci zdravotních odborných škol
Dr. Rainer Helmig, odborný pracovník – omluven, prezentováno paní
Roswithou Helfer, vedoucí projektu
12:15 Využití projektu pro pedagogy a studenty Střední a vyšší zdravotní
školy v Ústí nad Labem
Dr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy
12:45 občerstvení
13:15 Příspěvek České lékařské komory

MUDr. Josef Liehne, člen České lékařské komory v Ústeckém kraji
13:40 Nabídka spolupráce Krajské zdravotní a.s. pro saské partnery
Martin Zeman, vedoucí odboru pro vědu a výzkum, Krajská zdravotní a.s.
14:10 Závěrečné slovo
Markéta Knoppik
Zahajovací konference k výše uvedenému projektu proběhla dle
uvedeného programu. Jednotliví řečníci představili organizace, které
zastupovali, nastínili konkrétní zapojení do projektu a všichni vyjádřili
přesvědčení, že realizace projektu přispěje účastníkům projektu v mnoha
ohledech, např. v navázání přeshraniční spolupráce mezi zúčastněnými
prostřednictvím konferencí, odborných seminářů, konzultací, stáží,
studijních cest, výměnných praxí odborných zdravotnických pracovníků,
praktik učitelů odborných předmětů zdravotnických škol apod.
Předpokládá se výměna zkušeností, zlepšení jazykových kompetencí
zúčastněných, vypracování výukových modulů, zahrnutí preventivních
programů do výuky a další aktivity.
Projekt je rozdělen do následujících oblastí:
Zdravotnická oblast - spolupráce nemocnice
Vzdělávání – odborné zdravotnické školy (spolupráce pedagogů, výměny
studentů a žáků středních škol)
Dobrovolná péče o pacienta
Zdravotnicko-politické aspekty
Trvání projektu od 1.10.2011 do 31.7.2014
Předpokládá se 183 aktivit, z toho 99 jednodenních a 84 vícedenních, 2000
účastníků, celková vyčleněná částka 1 105 351,03 EUR.
Spolucestující:

-

Náklady na cestu
hrazeny z:

Z projektu.

Zpracoval:

Mgr. Ludislava Poupalová

Datum:

24.11. 2011
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