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Odborná prax je neodeliteľnou
súčasťou vyučovania na stredných školách. V podmienkach
zdravotníckych škôl je dôležité
aby študenti absolvovali praktické vyučovania na takých
pracovskách aby boli dostatočne pripravení na prácu v rôznych typoch zdravotníckych
zariadení. Projekty v rámci
programu Leonardo majú za
úlohu umožniť mladým ľuďom
získať potrebné skúsenosti z
práce v ich odbore na partnerských školách v krajinách EU.
Našou partnerskou školou v
tomto projekte bola Stredná
zdravotní a Vyšší odborná škola zdravotnícka škola v Mladej
Boleslavi, ktorá sídli priamo v
areáli mladoboleslavskej nemocnice.
V termíne od 20. septembra
2014 do 04. októbra 2014 som sa
zúčastnila v rámci projektu Leonardo da Vinci stáže žiakov našej školy na SZŠ a VOŠZ v Mladej
Boleslave. 12 žiačok 4. ročníka
strávilo 14 dní v nových, pre nich
neznámych pracovných

16 |

fonendoskop jar - leto 2015

dali.
Počas praxe v nemocnici žiačky
pracovali spolu s českými kolegyňami na internom a chirurgickom oddelení. Oboznámili
sa s náplňou a kompetenciami
zdravotníckeho asistenta v Čechách. Že rozdiely sú, pochopili
hneď po 10 minútach na oddelení. Od kompetencií žiakov,
ale aj vyučujúcich na školiacom
pracovisku sa odvíjala celá prax,
ktorá bola pre naše dievčatá
diametrálne odlišná od tej našej.
Dievčatá sa však rýchle zorientovali a my s kolegyňou sme sa
určite nemuseli hanbiť ani pri
činnostiach, ktoré u nás nevykonávajú (dávkovanie a podávanie liekov per os, delenie stravy
pacientom, príprava infúznych
roztokov, príprava žiadaniek na
vyšetrenia, plnenie ordinácií
na nasledujúci deň a ďalšie ...)
Na celkovú príjemnú pracovnú
atmosféru pôsobil aj fakt, že
pomôckami sme šetriť nemuseli
a bol ich dostatok.
O svoje dojmy z praxe, ktoré boli
len pozitívne, sa žiačky podelili
aj s hlavnou sestrou Oblastnej
nemocnice Mladá Boleslav, Mgr.
Beátou Raisovou, PhD.
Samozrejme, že sme absolvovali
aj niekoľko zaujímavých exkurzií – Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy, LDN Celno,
, DD Modrý Kámen –
Mníchovo Hradište.

Pre
mňa
bola najzaujímavejšia návšteva Domova dôchodcov v Mníchovom
Hradišti, ktoré pôsobilo svojím
prostredím veľmi príjemne a
pokojne.
Náš pobyt nebol samozrejme
len o práci a škole. V čase voľna
sme navštívili kino, divadelné
predstavenie Cyrano z Bergeracu v Mestskom divadle v Mladej
Boleslave i zámok v Mníchovom
Hradišti. Nesmiem zabudnúť na
„šopingovanie!“
Dva voľné dni sme venovali
návšteve hlavného mesta, Prahy.
Navštívili sme tradičné kultúrne
pamiatky – hrad, Karlov most,
Orloj i Václavské námestie.
Jeden celý deň sme si nechali
na prehliadku ZOO i botanickej
záhrady.
Dúfam, že aj pre žiakov, tak ako
pre vyučujúce, bola táto stáž
prínosom do ďalšieho profesionálneho i osobného života a že
to nebolo „celé zle“ (ako hovorí
Lenka)!
AUTOR A FOTO: ZUZANA
Cesta do Mladej Boleslavy bola
v očakávaní niečoho nového,
ale aj obáv z toho, čo nás čaká.
Mojím cieľom bolo, aby študenti
boli spokojní a aby všetko dobre
dopadlo. Hneď na začiatku sme
sa oboznámili so školou, ktorá je oproti našej oveľa väčšia,
priestrannejšia s úžasným vybavením a pomôckami v odborných učebniach,
veľkou
telo-

