Rok

Název
Řešitel
projektu
Systém pro
monitorování
kvality spánku
MUDr. Radomír Minařík
a diagnostiku
spánkových
poruch

Číslo projektu

1.4.2.

Institucionální rozvojový plán na rok 2012
Cíl: 1.4.Inovace instrumentálního zázemí a vybavení laboratoří a výukových prostředků učeben
Název konkrétního cíle:
Systém pro monitorování kvality spánku a diagnostiku spánkových poruch
Řešitel: MUDr. Radomír Minařík
Číslo projektu: 1.4.2.
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2012
Popis: Cílem bylo vytvoření spánkové laboratoře s možností přesné diagnostiky
spánkových procesů v návaznosti na výzkum různých čidel monitorujících klienty ve
spánku, napříč všemi fakultami TU v Liberci, rovněž i umožnění výuky studentů se
zájmem o spánkovou medicínu.
Cílová částka: 980 000,-Kč
Systém pro
monitorování
2012 bezpečí
pacienta

Mgr. Marie Froňková

1.4.3.

Institucionální rozvojový plán na rok 2012
Cíl: 1.4.Inovace instrumentálního zázemí a vybavení laboratoří a výukových prostředků učeben
Název konkrétního cíle: Systém pro monitorování bezpečí pacienta
Řešitel: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: 1.4.3.
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2012
Popis: Základním cílem bylo vybudování laboratoře (výukového pracoviště). Laboratoř
je navržena pro odbornou praktickou výuku ošetřovatelských dovedností v ošetřování a
sledování léčby rány s možností využití počítačové techniky s elektronickým záznamovým
a vyhodnocovacím softwarem. Dále jako laboratoř pro výuku studentů zaměřenou na
ovládání výukových modelů a přístrojů ošetřovatelských dovedností v neodkladné péči,
tak i na klinickou a ošetřovatelskou interpretaci výsledků měření včetně možnosti
zpracování statistických dat. Tento systém umožní sledování potřebných ukazatelů
důležitých pro hodnocení léčby rány, zaznamenávání léčby rány a sledování bezpečí
pacienta. Zároveň umožní ověřování vhodnosti jednotlivých protokolů pro záznam
ošetřovatelské dokumentace.
Cílová částka: 971 000,-Kč
Antiadhezivum

prof. MUDr. Miloš Hájek,
DrSc.

1.4.4.

Institucionální rozvojový plán na rok 2012
Cíl: 1.4.Inovace instrumentálního zázemí a vybavení laboratoří a výukových prostředků učeben
Název konkrétního cíle: Antiadhezivum
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Řešitel: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.
Číslo projektu: 1.4.4.
Poskytovatel: MŠMT
Trvání projektu: 2012
Popis: Původním cílem projektu bylo vytvořit a vyzkoušet prostředek zabraňující tvorbě
pooperačních srůstů. Vzhledem k rozvíjející se spolupráci se zahraničními univerzitami
a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci, kapitola 2
Otevřenost, 2.1 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, dílčí cíl - zvýšit počet odborných
předmětů nabízených v cizím jazyce, a to jak pro studenty TUL, tak i pro zahraniční
studenty studující na TUL byla podána žádost o změnu projekt s cílem - „Vytvoření a
realizace výukových materiálů v anglickém jazyce pro studenty přijíždějící na stáž na
ústav zdravotnických studií“. Byly stanoveny cíle, které podpoří přípravu studijních
materiálů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty přijíždějící na stáž na ústav a pro
výuku našich studentů v rámci cvičení anglického jazyka. Dne 19.9.2012 pod Č.j.:
MŠMT-40431/2012-30 byla žádost posouzena a byl vyjádřen souhlas s navrhovanou
změnou. Výukové materiály byly připraveny a byl zajištěn překlad překladatelskou
službou.
Cílová částka: 250 000,-Kč
Mentor
klinické praxe
Mgr. Marie Froňková
v
ošetřovatelství

CZ.1.04/1.1.00/46.00001

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se
zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských
dovednostech
Odborný garant: Mgr. Marie Froňková
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001
Poskytovatel: MZČR, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Trvání projektu: 2012
Popis: Cílem certifikovaného kurzu bylo proškolit všeobecné sestry a porodní asistentky,
které získaly způsobilost k vedení odborné praxe studentů bakalářského studijního
programu Ošetřovatelství, dále získají předpoklady pro kvalitní profesionální působení a
další rozvoj absolventů. Certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství byl
akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 27.11.2009 pod č.j.:
35809/2009/VZV pro 40 studentů ve vzdělávacím programu. Pro velký zájem uchazečů
o kurz jsme zrealizovali a otevřeli 2 běhy kurzu (běh 1A, běh 1B). Do běhu 1A bylo
přijato 40 studentů a všichni studenti úspěšně kurz absolvovali. Do běhu 1B bylo přijato
12 studentů, úspěšně absolvovalo kurz 11 studujících. Všichni absolventi kurzu získali
certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky s celkovým počtem 60
kreditů a dále Potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě. Zájem o kurz jsme registrovali
od nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména z Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a dále z Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.,
Oblastní nemocnice Jičín, a.s. a Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
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