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Věc: Návrhy témat pro elektronické vzdělávání lékařů EUNI 

          

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo našich odborných společností ČLS JEP,  

 

 

jak již jsme informovali, uzavřela Česká lékařská společnost J. E. Purkyně vloni partnerství se 

vzdělávacím portálem elektronické univerzity EUNI při přípravě edukačního akreditovaného 

projektu „Vzděláváme pacienty v ordinaci“. Cílem EUNI je poskytovat alternativní 

možnost celoživotního vzdělávání zdravotníkům téměř všech oborů. Již v roce 2007 získal 

EUNI jako vůbec první internetový portál pro lékaře v České republice akreditaci ČLK a 

kredity do systému celoživotního vzdělávání za každý úspěšně absolvovaný zkouškový test. 

 

Na stránkách www.euni.cz naleznete seznam existujících kurzů. Dnes se však na Vás 

obracíme se žádostí o pomoc s výběrem dalších témat e-learningových kurzů a 

s vytipováním jejich autorů. V rámci spolupráce ČLS JEP a EUNI se budou připravovat pro 

lékaře aktuální a zajímavé vzdělávací kurzy, které nejen přinesou užitečné odborné informace, 

ale zároveň budou obsahovat tzv. „desatero“ pro správnou edukaci pacientů v lékařských 

ordinacích.  
 

Některé kurzy už jsou v přípravě:  

 

Familiární hypercholesterolemie -  doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 

Farmakoterapie melanomu v roce 2017 -  prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA 

Osteoporóza – MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 

 

Další témata jsou rozhodně v plánu, hledáme pro ně vhodné autory,  např.: 

 Revmatologie  - novinky v biologické terapii u revmatoidní artritidy, psoriatrické 

artritidy, ankylozující spondylitida (revmatologická oblast v EUNI úplně chybí) 

 Biologická léčba v dermatologii 

 Idiopatické střevní záněty – farmakoterapeutické možnosti 

 Diagnostika a terapie Parkinsonovy choroby  

 Současné přístupy k terapii deprese  

 Karcinom prsu/cílená léčba  

 Léčba chronické virové hepatitidy C  

 AIDS - současné možnosti terapie 

 Edukace pacientů při léčbě inzulínem. 

 

 

 

http://www.euni.cz/
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Dovolte několik upřesňujících informací o tom, jak by měl takový kurz a jeho autorství 

vypadat. 

 

 Kurz může být textový (cca 15 normostran + grafické přílohy) nebo ve formě 

videoprezentace čili webcastu (cca 30 slidů a slovní komentář ve videu o celkové 

délce asi 30 minut). 

 Ke každému kurzu je nutno dodat sadu 10 zkušebních otázek. 

 Každý kurz bude mít závěrečné resumé, kde autor shrne poučení pro pacienty, resp. i 

doporučí svým kolegům - lékařům, aby nezapomněli svým pacientům sdělit ty 

užitečné informace, bez kterých by pacient neměl opustit ordinaci.  

 Bližší pokyny pro autory kurzů jsou také shrnuty v příloze. 

 Příprava e-learningového kurzu je honorovaná.  

 Vlastní realizace je časově na dohodě s autorem. 

 

 

 

O Vaše případné návrhy témat bychom poprosili nejlépe do konce února 2017. 

Ideální je navrhnout rovnou dvojici téma + autor, ale dohledání a oslovení možného autora  

je samozřejmě úlohou hlavního projektového manažera.  

 

 

 

Velice se těšíme se na Vaše odpovědi a předem Vám děkujeme za Váš zájem.  

 

 

S přátelským pozdravem  

 

 

 

 

 
 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.               Mgr. Dagmar Dolinská 

za ČLS JEP                                                     za EUNI 

 

                                                                         mobil: 724 600 765 

                                                                         e-mail: dagmar.dolinska@pearshealthcyber.com 

 

 

 


