Název projektu:
Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů / Transgraniczne kształcenie dla
studentów pielęgniarstwa

Reg. číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051
Přehled akcí a hodnocení stáže v PL v Jeleniej Góre
19. 3. 2017 - příjezd a ubytování na Koleji na ul. Kadetow 1, Jelenia Góra
20. 3. 2017 - slavnostní zahájení stáže a otevření nové místnosti v budově 3 KPSW
- přednáška a cvičení v oboru anesteziologie pod vedením pí. Dobrosielskou

21. 3. 2017 - návštěva zdravotnického centra v Karpaczi v dopoledních hodinách
- odpoledne návštěva Kostela Wang a prohlídka Karpacze
22. - 24. 3.2017 - výuka na jednotlivých oddělení v nemocnici:
•
•
•
•
•

Oddělení OIOM malé /JIP/
Oddělení OUOM velké/ JIP /
Oddělení vnitřního lékařství
Oddělení kardiologické
Oddělení chirurgicko-onkologické

- v odpoledních hodinách sportovní odpoledne, plavání, sauna, pěší turistika,
běh. Ve večerních hodinách hodnocení praxe, výměna informací,
poznatků a postřehů z praxe. Dle zájmu pedikérské služby.
25. 3. 2017 - celodenní výlet na horu Szybowcowu, návštěva zámku Wojanow

26. 3. 2017 - celodenní volno

27. -30.3 2017 - výuka na jednotlivých oddělení v nemocnici:
•
•
•
•
•

Oddělení OIOM malé /JIP/
Oddělení OUOM velké/ JIP /
Oddělení vnitřního lékařství
Oddělení kardiologické
Oddělení chirurgicko-onkologické

- v odpoledních hodinách sportovní odpoledne, plavání, sauna, pěší turistika,
běh. Ve večerních hodinách hodnocení praxe, výměna informací,
poznatků a postřehů z praxe. Dle zájmu pedikérské služby.

31. 3. 2017 - shrnutí průběžné stáže v sále KSPW a odjezd do České republiky

Chtěla bych poděkovat polským partnerům za možnost výměnné stáže, za vstřícnost a ochotu,
kterou nám projevili během 14 dnů v Jelenie Góre. Velké poděkování patří vrchním sestřičkám
na jmenovaných odděleních a celému zdravotnickému personálu, kteří se nám během stáže
věnovali. Kdybych měla porovnat zdravotnictví v České republice a Polsku? Jsou zde menší
rozdíly v různých postupech, vybavení a zařízení. Nicméně stáž byla pozitivní v tom, že jsme
si různé informace a praktické činnosti od nás a z polské strany vyměnili a poučili se. Pozitivně
hodnotím i výbornou spolupráci mezi lékaři a sestřičkami.

V Trutnově dne: 7. 3. 2017

Mgr. Ivana Nývltová

