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PRACOVNÍCI FZS NAVŠTÍVILI STÁLOU MISI ČR PŘI OECD V PAŘÍŽI 
 
Pracovníci Fakulty zdravotnických studií UJEP se setkali se zástupci Stálé 
mise ČR při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  (OECD) 
v Paříži. Hlavním tématem pracovního jednání bylo zdravotnictví a vysoké 
školství.  
 
Zástupkyně fakulty zdravotnických studií Mgr. Ivana Lamková, Ph.D., Mgr. Jana 
Chrásková, Ph.D., a Mgr. Kamila Madarová se na půdě Stálé mise ČR při 
OECD setkali s velvyslancem Mgr. Petrem Gandalovičem a radou Ing. Alešem 
Ždimerou, v jehož gesci je školství, zdravotnictví, věda a výzkum.  
 
Velvyslanec Petr Gandalovič nastínil základní možnosti spolupráce FZS UJEP 
a OECD: 
 
1. Krátkodobé stáže studentů ústecké univerzity na Stálé misi ČR při OECD, 
popř. jednodenní studijní návštěvy a prohlídky přímo v OECD. 
 
2. Účast akademických pracovníků UJEP na zasedáních stálých výborů pro 
oblast zdravotnictví. 
 
„V současné době je řešena problematika týkající se udržitelnosti nákladů 
zdravotní péče, cen léčiv, migrace pracovníků, zdravotní gramotnosti, 
zaměstnanosti či uplatnění pracovní síly ve zdravotnictví,“ přibližuje Jana 
Chrásková. 
 
Zároveň jsou zpracovávány případové studie hodnocení kvality života, 
porovnávají se indikátory kvality poskytované péče se zaměřením na civilizační 
choroby a nádorová onemocnění. OECD taktéž vydává strategická doporučení 
pro zvyšování kvality zdravotní péče v jednotlivých státech, včetně ČR, a 
soustředí se na preventivní programy. Nosným tématem je kvalita života ve 
stáří.  
 
3. Zapojení expertů z  UJEP do nově vznikající pracovní skupiny při OECD, 
která bude řešit problematiku standardů vysokého školství. 
 
4. Přístup k datům z OECD iLibrary s možností publikování ze strany FZS.  
 
„Byla nám nabídnuta pomoc při vyhledávání dat pro potřeby tvorby výzkumných 
projektů např. pro Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR či jiné zadavatele ,“ 
upřesňuje Ivana Lamková.   
 
5/ Návštěvy expertů OECD na UJEP na seminářích či konferencích. 
 
Součástí pařížské návštěvy byla i prohlídka konferenčního centra OECD a 
doprovodný program, kdy zástupci FZS společně s českým velvyslancem 
navštívili významná místa v Paříži. 
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