STRUČNE V KOCKE ...

DIALCORP KEŽMAROK

Počas písomných maturít sme sa zúčastnili exkurzie v
dialyzačnom stredisku Dialcorp v Kežmarku. O dialýze
sme čo-to vedeli zo školy. Vysvetlili nám celý proces
dialýzy - ukázali prístroj, ktorá hadička na čo slúži, kde
sa nachádza oblička a taktiež nám ukázali na jednom
z pacientov, ako vyzerá srdce pacienta (musia si ho
strážiť ako oko v hlave). Išlo o žilu, ktorá bola chirurgicky spojená s tepnou - vznikla tzv. Spojka, aby mohli
súčasne napichnúť aj žilu aj tepnu na odvod „znečistenej“ krvi a súčasne na prívod očistenej krvi. Na všetky
naše zvedavé otázky nám sestra ochotne odpovedala.
Pýtali sme sa aj priamo pacienta, ako dialýza ovplyvnila
jeho život.
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VYHRŇTE SI RUKÁVY
A DARUJTE KRV

Dňa 5. apríla 2016 sa naša škola opäť stala miestom,
kde sa stretli mladí ľudia s chuťou pomáhať iným.
Svojou vlastnou krvou prispeli k záchrane života.
Niektorí prvýkrát, iní opakovane. To, čo ma najviac
potešilo bola skutočnosť, že okrem 2 študentov
Gymnázia z Kukučínovej ulice boli všetci darcovia krvi
z našej školy - žiaci a nedali sa zahanbiť ani učitelia.
Spolu týchto ochotných darcov bolo 46. Všetkým
patrí obrovské ĎAKUJEME.
AUTOR A FOTO: SLÁVKA

20. ROČNÍK
DŇA NARCISOV
Dňa 15.apríla 2016 sa naša škola zapojila do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2016 za účelom vyzbierania dobrovoľných finančných príspevkov na pomoc
onkologicky chorým a ich rodinám, na podporu výskumných a klinických projektov. Na akciu sa podujali
študenti 3.ZA A triedy. Ďakujeme všetkým tým, ktorí na
zbierku prispeli a samozrejme aj študentom 3.ZAA.
AUTOR A FOTO: AĎA

ŠTVRTÁ CELOSLOVENSKÁ
KONFERENCIA
Dňa 6. apríla 2016 sa v Banskej Bystrici konala 4.
celoslovenská konferencia zdravotníckych škôl. Tohtoročnou témou bolo Reprodukčné zdravie ženy. Na
konferencii bolo prednesených spolu 16 príspevkov na
rôzne témy týkajúce sa danej problematiky. Našu školu
reprezentovali žiaci 4. ZAB triedy, Dávid Pavlák a Eva
Šeďová s témou Účasť otca pri pôrode. Ich príspevok
mal veľa pozitívnych reakcií a bol ostatnými účastníkmi
z radov študentov ocenený ako najlepší.
AUTOR A FOTO: JANA
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