Od 1. 3. 2018 je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
(NCO
NZO)
v
Brně
nositelem
projektu
“ Vzdělávání
pro
praxi“,
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163 v Operačním programu Zaměstnanost.
V rámci tohoto projektu bude subkatedra farmacie otevírat specializační vzdělávání v oboru
Příprava radiofarmak, které je určeno pro farmaceutické asistenty. Zahájení studia je
plánováno v termínu 11. – 15. června 2018 v NCO NZO v Brně.
Informace ke studiu:






studium se skládá z teoretické a praktické části,
teoretická část je rozdělena do 3 modulů, každý modul představuje týdenní
soustředění v NCO NZO. Jedná se o základní modul ZM (červen 2018), odborný
modul OM 1 (podzim 2018) a odborný modul OM 2 (jaro 2019).
absolventům VOŠ nebo specializací Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické
prostředky se základní modul uznává (nemusí jej absolvovat),
praktická část studia představuje týdenní praxi na pracovišti Nukleární medicíny FN
Brno – Bohunice, které má akreditaci pro tuto část studia. Termín je individuální,
v průběhu studia.
studium je ukončeno závěrečnou zkouškou (podzim 2019).

Účastníkům projektu bude poskytnuta:




úhrada vzdělávání v teoretické části studia,
přímá podpora na úhradu ubytování v rámci teoretické části formou poukázek
v hodnotě 400, - Kč/ noc,
přímá podpora ve formě příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu
realizované v akreditovaném zařízení.

Cestovní náhrady (jízdné, stravné) a ubytování v rámci účasti na praktické části
v akreditovaném zařízení nejsou z projektu hrazeny.
Zájemci o studium (z celé ČR včetně Prahy) vyplní Žádost o zařazení do
specializačního vzdělávání, kterou lze najít na www.nconzo.cz pod odkazem Vzdělávání –
Formuláře – Přihlášky a žádosti SV nebo přímo pod odkazem:
https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN01ZADOSTZARAZENISV
Tato žádost se elektronicky vyplní, vytiskne, nechá potvrdit zaměstnavatelem a zašle na níže
uvedenou adresu:
NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6, 603 Brno
Kontaktní adresy pro případné dotazy:


RNDr. Vlasta Procházková, vedoucí studia
email: prochazkova@nconzo.cz, tel: 543 559 533



Jarmila Šindelková, studijní oddělení
email: sindelkova@nconzo.cz, tel: 543 559 534

“ Vzdělávání pro praxi“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163,
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky.

