Profil absolventa:
Charakteristika výstupních vědomostí, dovedností a postojů v oboru kvalita a bezpečná péče ve
zdravotnictví a specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví


podílet se na zavádění a rozvíjení národní politiky a programy pro bezpečí pacientů a kvalitu
zdravotní péče a zdravotních služeb,



posilovat účast a informovanost odborné i laické veřejnosti (občanů a pacientů) v programech
bezpečí a kvality zdravotní péče,



vytvářet konzistentní a systematický přístup k identifikaci a hlášení nežádoucích událostí a
„skorochyb“ včetně jejich řešení a prevence,



rozvíjet a prosazovat výzkum v oblasti bezpečí a kvality ve zdravotnických zařízeních,



sdílet znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy na mezinárodní úrovni,



implementovat strategii prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních, včetně
infekcí spojených se zdravotní péčí,



efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních,



postupovat dle moderních a vědecky ověřených metod, podílet se na výzkumných
šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče,



orientovat se v základní právní odpovědnosti týkající se kvality a bezpečné péče,



uskutečňovat auditní činnost (plánovat, řídit a vyhodnocovat proces interního auditu
v souvislosti s řízením rizik),



navrhovat a poskytovat edukaci / poradenství pacientů v oblasti kvality a bezpečné péče,



bude připraven zastávat manažerské role a vykonávat manažerské funkce,



bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor, spoluvytvářet koncepce a plány rozvoje
organizace,



podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v organizaci, systémově přistupovat k
řešení problémů,



aplikovat znalosti leadershipu, finančního managementu a rozvoje lidských zdrojů,



je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou
zabezpečovat v rozsahu své specializované způsobilosti stanovené činnosti, ke kterým je
připraven na základě tohoto vzdělávacího programu a platné legislativy.

Absolvent zároveň získá specializovanou způsobilost v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví.
Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví po získání specializované způsobilosti bez
odborného dohledu vykonává činnosti koncepčního charakteru související s řízením a organizací
zdravotní péče.

