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24. 11. 2017 

Metodické cvičení – Simulace hromadného neštěstí 

V rámci zápočtu z předmětu Medicína katastrof a 

hromadných neštěstí řešili studenti druhého ročníku 

denního studia oboru Zdravotnický záchranář simulaci 

požáru horské chaty. Součástí simulace byla komunikace 

s hasiči, operačním střediskem, triage raněných, 

poskytování PNP a odsun raněných.  

 

1. 11. 2017 

Setkání absolventů 

Historicky třetí setkání absolventů VŠZ se konalo přímo 

v budově školy. Akce se nesla v přátelském duchu 

shledání s bývalými spolužáky a pedagogy. Součástí 

programu byla demonstrace přístroje AED, nácvik 

správné techniky dezinfekce rukou s použitím UV lampy, 

měření BMI přístrojem OMRON nebo poradenství 

profesionální vizážistky společnosti Mary Kay. 

 

11. 10. 2017 

Perinatální hospicová péče 

Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. ve spolupráci s VŠZ 

pořádal pro studenty přednášku Perinatální hospicová 

péče, na které vystoupila zakladatelka perinatální 

paliativní péče v USA Amy Kuelbeck a zakladatelka 

českého perinatálního hospice Dítě v srdci, z. s. Alena 

Peremská.  

 

10. 10. 2017 

Projekt 35 

Projekt 35 společně s VŠZ pořádali pro studenty 

certifikovaný kurz Aktivní úloha gynekologické sestry 

v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu.  

Jedná se o speciální program, který připravila skupina 

odborníku Onkologické kliniky VFN v Praze a Masarykova 

onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve 

věku do 35 let.  

 

9. 9. 2017 

Babí léto Bohnice 

VŠZ se prezentovala v rámci multižánrového festivalu 

Babí léto, jehož 28. ročník se konal v prostorách 

Psychiatrické nemocnice Bohnice. Hlavní myšlenkou 

festivalu je podpora a zviditelnění poskytované péče, 

podpora neziskového sektoru a nabídka kulturního 

programu. Studentky oboru ZZ edukovaly malé i velké 

návštěvníky festivalu o zásadách správného poskytování 

první pomoci a KPR. 

 



7. 9. 2017 

Teambuilding 

Cílem tradičního teambuildingu zaměstnanců Vysoké 

školy zdravotnické bylo v letošním roce Kersko. Loď 

Blanice dopravila výletníky z Nymburka do Kerska, na 

naučnou stezku Bohumila Hrabala neomylně vedoucí 

k vyhlášené restauraci Hájenka. Na zpáteční cestě došlo 

k rozdělení výpravy na kolaře a loďaře. I přes drobné 

nepřízně počasí byl primární záměr akce naplněn. 

 

26. 6. 2017 

První pomoc - ZŠ Kořenského 

Studenti VŠZ předváděli pro žáky ZŠ Kořenského (Praha 

5) zásady správného poskytování první pomoci. Žáci 1.-9. 

tříd základní školy měli možnost ověřit své znalosti a 

dovednosti poskytnutí první pomoci u zlomenin, pádů, 

krvácení a otrav. Současně měli možnost si na modelech 

vyzkoušet KPR a běžné obvazové techniky.  

 

6. 6. 2017 

Branný den ZŠ Na Slovance 

Studenti oboru Zdravotnický záchranář se, na pozvání 

Hygienické stanice hl. m. Prahy, zúčastnili Branného dne 

ZŠ Na Slovance. Budoucí záchranáři zde názorně 

demonstrovali zásady správného poskytování PP žákům 

1. stupně. Celkově více než 350 dětí vyzkoušelo 

resuscitaci, obvazové techniky nebo jak by se zachovaly 

v různých modelových situacích. 

 

28.-30. 4. 2017 

Jarní vodácký kurz 

Vzhledem k nepříznivému počasí, stavu vody a 

povětrnostním podmínkám byla původní destinace 

rakouské řeky Salzy nahrazena splouváním Teplé Vltavy 

a horního úseku řeky Otavy. Obtížnost toku dosahovala 

dle klasifikace WW stupně II-III, teploty se pohybovaly 

mezi pouhými 3-8°C! 

 

26. 4. 2017 

Exkurze Gynekologicko-porodnická klinika VFN 

Studentky oboru Porodní asistentka navštívily 

Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN. Za doprovodu 

staničních sester jednotlivých oddělení měly studentky 

možnost si prohlédnout šestinedělí, rizikové těhotenství, 

porodní sály, sonografii i gynekologickou onkologii. 

Součástí exkurze byl i nástin historie porodnictví a 

zajímavosti a specifika porodnice Apolinář. 

 

10. 4. 2017 

Podpora soc. dovedností u lidí s mentálním postižením 

Katedra Ošetřovatelství pořádala workshop zaměřený na 

podporu sociálních dovedností u lidí s mentálním 

postižením, který vedla Mgr. Pavlína Mroczkowská, 

speciální pedagog a projektový koordinátor ze 

Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

v České republice, z. s.  

 



6. 4. 2017 

Ošetřovatelská konference  

Vysoká škola zdravotnická pořádala ve spolupráci 

s VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem, EUC 

klinikou a Českou asociací sester tradiční 12. mezinárodní 

vědeckou ošetřovatelskou konferenci se zaměřením 

Preventivní programy v ošetřovatelské péči. Součástí 

byla výstava umělecky pojednaných fotografií 

mamografických a ultrazvukových snímků z cyklu „Vaše 

nejcennější foto“ zapůjčených EUC klinikou Ústí nad 

Labem. 

 

 

Březen 2017 

Exkurze na odborných oborových pracovištích 

V průběhu března navštívili studenti VŠZ za doprovodu 

garantů odborných předmětů (PhDr. Jany Hlinovské, 

PhD., PhDr. Ivany Jahodové, Mgr. Evy Markové, Ph.D. a 

PhDr. Karoliny Moravcové) Kardiologickou kliniku 

v rámci Klinických dnů IKEMu, Nemocnici Hořovice a 

Neurochirurgickou a neurologickou kliniku ÚVN.  

 

9. 3. 2017 

Invazivní žilní vstupy (AE)  

VŠZ ve spolupráci s Aesculap Akademií pořádala 

workshop Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči, 

kde byly studentům poutavou formou prezentovány 

novinky v periferní žilní kanylaci, centrálních žilních 

katétrech, implantabilních intravenózních portech 

a  infuzních technikách v intenzivní péči. Součástí byly 

také praktické ukázky.  

 

 

7. 3. 2017 

Burza práce 

Zástupci prestižních zdravotnických zařízení prezentovali 

svá pracoviště včetně nabídky aktuálních pozic našim 

budoucím absolventům. Představila se Nemocnice Na 

Homolce, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského, Fakultní nemocnice v Motole, 

Nemocnice Hořovice, Všeobecná fakultní nemocnice, 

Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, 

Rehabilitační klinika Malvazinky, Zdravotnická záchranná 

služba hl. m. Prahy a B. Braun Avitum.  

 

7. 3. 2017 

Posttraumatická stresová choroba u znásilněných 

Katedra Ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické 

organizovala přednášku Posttraumatická stresová 

porucha u znásilněných osob prezentovanou PhDr. 

Gabrielou Němcovou, Ph.D. z Nadačního fondu 

ANASTAZIA, pomáhající obětem násilí a zakladatelskou 

webových stránek www.bylajsemznasilnena.cz. 

 



24. 2. 2017 

Sestry na sál – finále Sestry sympatie 

Studentky VŠZ Kateřina Meindlová a Michaela Švarcová 

se probojovaly mezi 12 finalistek soutěže SESTRA 

SYMPATIE. Vítězku vybírala porota v rámci 

8.   reprezentačního plesu SESTRY NA SÁL!, který se konal 

na pražském Žofíně. Naše studentka oboru Porodní 

asistentka -  Kateřina Meindlová – zvítězila v kategorii 

SESTRA SYMPATIE PLESU. 

 

23.-29. 1. 2017 

Lyžařský kurz – Harrachov 

Tradičního lyžařského kurzu se účastnili studenti VŠZ 

napříč obory. Součástí sportovního kurzu nebylo pouze 

pilování lyžařských dovedností, ale také nácviky technik 

poskytování první pomoci. Garantem kurzu byl vedoucí 

oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, 

Ph.D. 

 

 


