
KOMORA 

        vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR 
                       

KVVOPZ 

724969324, dagmar.gotzmannova@gmail.com 

Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR 

(KVVOPZ) jako profesní organizace sdružující vysokoškolsky vzdělané odborníky 

nelékařských profesí pracujících ve zdravotnictví ČR, v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb., 

kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, přiděluje akci: 

 

 

Číslo a název1 akce:  343/2016       Mezinárodní onkologický kongres Znojmo  

                                                     
                              

Pořadatel
2,3

: ARCUS – onko centrum, z.s. 

   

Vedoucí akce : MUDr. Dalibor Štambera 

 

 Odborný garant: MUDr. Dalibor Štambera 

 

 Doba trvání:  7. – 8.  10.  2016 

 

              Souhlasné stanovisko pro profesi dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění: 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26 

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví § 28 

Jiný odborný pracovník § 43, odst.2a/4,5 

 

a doporučuje udělení  8 kreditů 

- přednesení vlastní přednášky, autorství posteru nebo účast na soutěžích souvisejících 

s výkonem zdravotnického povolání  - 10 kreditů 

- spoluautor přednášky nebo přednesení cizí přednášky -5 kreditů 

- spoluautorství na posteru 4 kredity 

 

V zájmu přesné evidence průběhu celoživotního vzdělávání se pořadatel zavazuje k evidenci 

vzdělávacích aktivit absolventů. Potvrzení obsahuje číslo a název akce, jméno, příjmení, 

(tituly), datum narození, délku trvání akce, druh účasti a povolání, pro které bylo souhlasné 

stanovisko vydáno. Záznam v průkazu odbornosti obsahuje datum konání akce, číslo a název,  

délku trvání a druh účasti.   

 

za prezidium KVVOPZ 

RNDr. Dagmar Gotzmannová 

prezidentka 

Ostrava   7. 6. 2016 

 

 

                                                 
1
  Číslo akce je přiděleno KVVOPZ za účelem evidence a kontroly. 

2
  Pořadatel resp. pořadatelem pověřená osoba se v souladu s vyhláškou zavazuje doložit účastníkům 

absolvování akce záznamem v průkazu odbornosti obsahující číslo, název, téma, datum a dobu konání akce, 

počet získaných kreditů, případně další důležité skutečnosti.  
3
  Pokud účastník nemá průkaz odbornosti, doloží pořadatel absolvování akce potvrzením, ve kterém 

bude, kromě údajů uvedených v pozn.2, uvedeno navíc  jméno, příjmení (tituly) a datum narození účastníka. 

mailto:laborex@iol.cz

