Vzdělávací portál
České lékařské komory

Informační stránka pro lékaře

Vítejte na informačních stránkách Vzdělávacího portálu ČLK. Zde se dozvíte veškeré potřebné informace, které se týkají
plánovaných změn v systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Důležité upozornění pro lékaře
V září 2020 dojde ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory, který lékařům přinese možnost plné
administrace kreditů. Primárním cílem webu je tedy umožnit lékaři rychle získat dokonalý přehled o získaných kreditech či
o zajímavých vzdělávacích akcích dle jeho preferencí.
Vzdělávací portál představuje plnou digitalizaci systému celoživotního vzdělávání, jehož dalším cílem je usnadnit lékařům
proces získávání diplomu CŽV a zredukovat nutné papírování s ním spojené.

Hlavní výhody pro lékaře
Zobrazování vzdělávacích akcí na míru lékaři

Přehled o všech získaných kreditech

Okamžité připisování kreditů po absolvování akce

Nahrávání certifikátů z pohodlí domova

Usnadnění procesu získávání diplomu CŽV
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Jak budou připisovány kredity
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Jak žádat o diplom CŽV

Co je Vzdělávací portál a k čemu slouží
V září 2020 bude spuštěn nový Vzdělávací portál ČLK, dostupný na webových stránkách www.vzdelavanilekaru.cz. Projekt
představuje plnou elektronizaci celého systému celoživotního vzdělávání.
Každý lékař bude mít na stránkách osobní profil. Prostřednictvím něj získá okamžitý přístup ke svému kreditnímu kontu,
informacím o platnosti diplomu CŽV i o všech ohlášených či akreditovaných vzdělávacích akcích ve zvolené specializaci.

PROPOJENÍ
Vzdělávací portál si klade
za cíl lépe propojit lékaře
s Českou lékařskou
komorou a poskytovateli
vzdělávání.

DIGITALIZACE
Vzdělávací portál
představuje plnou digitalizaci
systému celoživotního
vzdělávání lékařů.

Vzdělávací portál
ČLK

Přístup do portálu
Do Vzdělávacího portálu se budete moci snadno
zaregistrovat pomocí unikátního odkazu pro registraci,
který vám bude zaslán na vaši ověřenou e-mailovou
adresu. Pokud vám e-mail nepříjde nebo pokud
z jakéhokoliv jiného důvodu nebudete mít k odkazu
pro registraci přístup, bude pro vás vždy od pondělí do
pátku k dispozici oddělení vzdělávání ČLK na adrese
vzdelavani2@clkcr.cz.

Způsob připisování kreditů
Po absolvování vzdělávací akce se vám kredity načtou
automaticky na konto ihned po tom, co pořadatel akce
nahraje do systému prezenční listinu. V případě, že
jste kredity získali před spuštěním portálu, stačí poslat
online žádost o uznání kreditů a přiložit k ní získaný
certifikát. Nahrávání dokumentů bude velmi snadné.
Certifikát stačí oskenovat či vyfotit. Kredity pak budou
do systému automaticky přičteny ve chvíli, kdy žádost
schválí pracovník okresního sdružení.

Jak žádat o diplom CŽV
Od září bude také možné žádat přes Vzdělávací portál o diplom CŽV. Ve chvíli, kdy dosáhnete počtu 150 kreditů, vám přijde
upozornění o tom, že můžete o diplom zažádat. Nemusíte tedy už nikam chodit a předkládat získané certifikáty, jediné, co v tu
chvíli musíte udělat, je kliknout na „odeslat žádost o CŽV“. Po schválení žádosti se informace o platnosti diplomu propíše do
vašeho osobního profilu.

Kontakty
+420 234 760 710
info@vzdelavanilekaru.cz

