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Akreditovaný kvalifikační kurz „Masér“

Ukončení pracovních poměrů v únoru

Ve dnech 3. a 4.3.2010 proběhly závěrečné zkoušky
druhého kola akreditovaného kvalifikačního kurzu
(dále AKK) Masér.
Zaměstnancům HL, kteří je
úspěšně zvládli, tímto blahopřeji. Za hladký průběh
zkoušek děkuji touto cestou zkušební komisi.
Veliký dík patří všem vyučujícím, dále i vedoucím
rehabilitace, které vedly praktickou výuku na
odděleních léčebny, a také těm, jež se podíleli na
zajišťování podmínek pro zdárný průběh kurzu.
Další kolo AKK Masér bude pravděpodobně zahájeno
na jaře r. 2011.
Bc. Magdalena Kreminová
organizační garant AKK Masér

Kamarádová Petra, Bc. – fyzioterapeut, pav. C
Martincová Ivana - sestra, pav. D

Nástupy do pracovních poměrů v březnu
Kohoutová Lenka - obchodní referent HTS
(zástup za PN)
Ing. Koblížková Petra
ved. PER, PAM

Nejvýznamnější změny v důchodovém pojištění od 1.1.2010
(2. část)

Nové vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity) a
nahrazení dosavadního plného invalidního nebo částečného
invalidního důchodu jednou dávkou – invalidním důchodem.

Schváleným opatřením se zavádí třístupňová invalidita, ruší se
současné dělení na plné invalidní a částečné invalidní důchody a
zavádí se invalidní důchod jako jedna invalidní dávka.
Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní
schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost
pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,
jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak
nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně
o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Dosavadní plný
invalidní důchod se přitom bude považovat za invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně ve stejné výši a dosavadní částečný
invalidní důchod se bude považovat za invalidní důchod pro
invaliditu druhého stupně ve stejné výši, byl-li důvodem
částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné
činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro invaliditu
prvního stupně ve stejné výši v ostatních případech. O změně
dosavadního plného nebo částečného invalidního důchodu na
invalidní důchod pro invaliditu třetího, druhého nebo prvního
stupně budou důchodci písemně informováni nositeli pojištění
nejpozději do 31. ledna 2010.
Výše důchodu se skládá, stejně jako u ostatních druhů důchodů,
ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.
Výše základní výměry činí od 1. srpna 2008 celkem 2 170 Kč
měsíčně.
Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý
rok doby pojištění:
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní
důchod pro invaliditu prvního stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní

HL Luže-Košumberk

důchod pro invaliditu druhého stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně;
Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše procentní
výměry invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke
změně stupně invalidity. Způsob stanovení nové výše procentní
výměry je upraven v § 41 odst. 3 zákona o důchodovém
pojištění, ve znění účinném po 31. prosinci 2009.
Změ na plného invalidního důchodu na důchod starobní ve
stejné výši při dosažení věku 65 let.
V roce 2009 platná právní úprava vede k tomu, že i osoby starší
jsou poživateli plných invalidních důchodů, a to až do konce
svého života. Vysoké počty plných invalidních důchodů přitom
nemají s úrovní posudkově medicínských hledisek při
posuzování souvislost. Schválená změna je v souladu s
principy fyziologického stárnutí.
Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým
jeho poživatel dosáhl věku 65 let, a tímto dnem zároveň vzniká
nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní
invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu.
Poživatel takového starobního důchodu však může požádat i o
výpočet starobního důchodu podle standardních pravidel, v
takovém případě mu bude náležet starobní důchod, který bude
vyšší.
Poživatelům plných invalidních nebo částečných invalidních
důchodů, kteří dosáhli věku 65 let už před 1. lednem 2010,
budou tyto důchody přeměněny dnem 1. ledna 2010 na
důchody starobní. O této přeměně invalidních důchodů na
důchody starobní budou jejich poživatelé písemně informováni
nositeli pojištění nejpozději do 31. ledna 2010.
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PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - 1. pololetí 2010 (klubovna HL)
měsíc datum

15.3.

16.3.

čas

druh akce

od 9.30 16.00

konference

od 15.30

15.4.

seminář

13.00 - 15.00

seminář

13.00 - 15.00

seminář

15.00 - 15.30

seminář

duben
16.4.

9.00 - 12.10

29.4.

9.00 - 15.00

19.5.

9.00 - 15.00

28.5.

9.00 - 12.10

9.6.

9.00 - 12.10

květen

červen

(event. přednášející)

Computer Kinesiology

březen

24.3.

název

Doc. MUDr. Jandová D.
Ing. Morávek O.

Trénování paměti
(Mgr. Hušáková)
Národní akreditační
standardy pro
zdravotnická zařízení
následné a
dlouhodobé péče změny od 1.1. 2010
Hygienickoepidemiologické
předpisy včetně
hygieny rukou
Manipulace se stravou

Efektivní
komunikace (ing.
seminář
Pavel Svobodník,
MBA)
Pacient s
odborná
neurologickým
konference
postižením
Kvalita a bezpečíodborná
priority v
konference
poskytování
zdravotní péče
Základy v efektivním
vedení lidí (ing.
seminář
Pavel Svobodník,
MBA)
Základy budování
seminář
týmu (ing. Pavel
Svobodník, MBA)

počet
kreditů
Bylo
zažádáno

(4)

akce určena pro
Fyzioterapeuti,
ergoterapeuti, lékaři

1

zájemci z řad
zaměstnanců a
pacientů

1

vedoucí zaměstnanci
(jejich zástupci),
koordinátoři
oddělení/úseků

zdravotničtí pracovníci
vnitrodoprava
1

zdravotničtí pracovníci

4

lékaři, JVŠ, sestry, FT,
ET, NT, zdrav. - soc.
prac.

4

bude upřesněno

1

vedoucí zaměstnanci

1

zdravotničtí pracovníci

Bc. Kreminová M.
zástupce nám. pro oš. péči
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