
 
 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
ROK 2018 

22.-26. 1. 
2018 

Lyžařský kurz – Harrachov 
Tradičního lyžařského kurzu se účastnili 
studenti VŠZ napříč obory. Součástí 
sportovního kurzu bylo školení Horské 
záchranné služby zaměřené na 
poskytování první pomoci ve specifických 
horských podmínkách. Garantem kurzu 
byl vedoucí oboru Zdravotnický záchranář 
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. 

 

15. 2. 2018 

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. 

 

20. 2. 2018 

Burza práce 
Prezentace prestižních zdravotnických 
zařízení, se kterými dlouhodobě 
spolupracuje VŠZ, propojená s nabídkou 
zaměstnání a praxí od jednotlivých 
zaměstnavatelů (Fakultní nemocnice 
Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, 
Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na 
Homolce, Rehabilitační klinika Malvazinky, 
Penta Hospitals CZ, Nemocnice Hořovice, 
Nemocnice Pardubického kraje, 
Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na 
Homolce, IKEM). 

 

21. 2. 2018 

Klinický den VFN  
3. interní klinice Všeobecné fakultní 
nemocnice uspořádala Klinický den, jehož 
cílem bylo představit Kardio a Metabolický 
JIP. Součástí prezentace byly demonstrace 
resuscitační techniky používané v rámci 
VFN, použití laryngeální masky, AED, 
využití přístroje pro mechanickou masáž 
hrudníku LUCAS a echokardiografu. 

 



27. 2. 2018 

Exkurze LINET 
Studenti VŠZ měli možnost navštívit 
výrobnu a školící prostory jednoho 
z předních světových výrobců 
zdravotnických lůžek a matrací – 
společnost LINET. Součástí exkurze byla 
také názorná instruktáž polohování 
pacientů a ergonomie práce s pacienty. 

 

3. 4. 2018 

Ošetřovatelská konference  
Vysoká škola zdravotnická společně s 
VŠTVS Palestra, Státním zdravotním 
ústavem a Českou asociací sester, Linetem  
a Cadenzou pořádala 13. mezinárodní 
vědeckou konferenci s podtitulem „Nové 
trendy a technologie v ošetřovatelské 
péči“. Akce byla určena pro studenty, 
vědecké pracovníky a nelékařský 
zdravotnický personál.  

 
 

11. 4. 2018 

Můj život na cestách 
Katedra Ošetřovatelství pořádala 
přednášku na téma "Nejhorší je strach, 
aneb o životě se zdravotním handicapem", 
kde Martin Müller, který prodělal v raném 
dětství porulentní pneumokokovou 
meningitidu s trvalými následky v podobě 
percepční nedoslýchavosti vyprávěl, jak se 
mu podařilo překonat toto onemocnění a 
o životě s kochleárním implantátem. 

 

17. 5. 2018 

Odborná exkurze 
Studenti VŠZ se na pozvání Nemocnice Na 
Homolce zúčastnili Dne otevřených dveří. 
Byla jim představena specializovaná 
oddělení: ARO (barokomora), interna (JIP), 
cévní chirurgie (trenažér šití, robotické 
nástroje, ukázka stentgrafu a cévních 
protéz), neurologie (ukázka monitorovací 
techniky na JIP) a chirurgie (RHB 
motodlahy, robotický operační sál - 
operace prostaty). 

 

27.-29. 5. 
2018 

Vodní kurz Salza 
Speciální kurz vodní záchrany na divoké 
vodě a řešení modelových situací se konal 
na rakouské řece Salze, jejíž obtížnost 
dosahuje dle klasifikace WW stupně II-III. 
Odborný dohled nad kurzem měl vedoucí 
oboru Zdravotnický záchranář Mgr. 
Jaroslav Pekara, Ph.D.  

 



27. 6. 2018 

Mezinárodní pracovní schůze 
Edukační centrum Vysoké školy 
zdravotnické pořádalo ve spolupráci s 
Univerzitou Komenského v Bratislavě 
Mezinárodní vědeckou pracovní schůzi, 
která se konala ve Vsetíně. Výstupem je 
odborný recenzovaný sborník. 

 

5. 9. 2018 

Teambulding 
Zaměstnanci VŠZ se zúčastnili 
teambuldingu, který byl spojen s vyjížďkou 
na koních v jezdeckém areálu Trnová, 
návštěvou státního zámku v Mníšku pod 
Brdy a výstupem do barokního areálu 
Skalka. 

 

8. 9. 2018 

Babí léto PN Bohnice 
VŠZ se zúčastnila 29. ročníku 
multižánrového festivalu Babí léto v 
prostorách Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. Hlavní myšlenkou festivalu je 
podpora a zviditelnění poskytované péče, 
podpora neziskových organizací a nabídka 
kulturního programu. VŠZ prezentovala 
zásady správného poskytování první 
pomoci a KPR. 

 

10.-14. 9. 
2018  

Instruktor vodní turistiky 
Studenti oboru ZZ absolvovali kurz 
Instruktor vodní turistiky, který se 
specializuje nejen na vodní záchranu 
formou nejrůznějších modelových situací, 
ale také na zvládnutí samotných 
vodáckých dovedností. 

 

3. 10. 2018 

Cvičení jednotek IZS „Vlak 2018“ 
Studenti VŠZ se zúčastnili jako figuranti 
taktického cvičení jednotek IZS "Vlak 
2018". Cílem simulace byl nácvik a 
koordinace jednotlivých činností zásahu 
při výbuchu tlakové láhve v jídelním voze 
vlakové soupravy se zhruba 70 raněnými.  

 

5.-7. 10. 2018 

YETI Rescue 
Studenti oboru Zdravotnický záchranář se 
jako soutěžní skupina „Second Help“ 
zúčastnili záchranářské soutěže YETI 
RESCUE, která se konala pod záštitou ZZS 
Královehradeckého kraje v Orlických 
horách. VŠZ byla zároveň partnerem této 
akce. 

 



10. 10. 2018 

Studentský maraton 
Zástupci VŠZ se zúčastnili Studentského 
štafetového maratonu (9 studentů + 1 
akademik) pořádaného agenturou Dělej co 
tě baví pod záštitou Magistrátu hl. m. 
Prahy a Českého olympijského výboru, 
který se konal v pražské Stromovce. 

 

19.-21. 10 
2018 

Kurz prevence násilí a sebeochrany 
VŠZ pořádala Komplexní kurz prevence 
násilí a sebeochrany pro zdravotnické 
pracovníky. První kurz svého druhu byl 
určen pro studenty a absolventy, ale také 
pro pracovníky nemocnic z celé ČR. 
Garantem akce, která se konala v 
Harrachově, byl vedoucí oboru ZZ Mgr. 
Jaroslav Pekara, Ph.D.  

 

28. 10. 2018 

100. výročí vzniku republiky 
Studenti VŠZ se zúčastnili jako 
zdravotnický dozor slavnostní vojenské 
přehlídky ke 100. výročí vzniku 
samostatné Československé republiky, 
která se konala na evropské třídě. 

 

13. 11. 2018 

Sdělení nepříznivé zprávy 
VŠZ ve spolupráci s Institutem klinické a 
experimentální medicíny pořádala 
seminář Sdělení nepříznivé zprávy a 
komunikace s pozůstalými nejen pro 
dárcovství orgánů.  

 

21. 11. 2018 

Klinický den 
Studenti se v rámci výuky 
Ošetřovatelských postupů zúčastnili 
klinického dne Nemocnice Na Homolce. 
Studentům byly představeny 
základní postupy ošetřovatelské péče a 
specifika bariérové ošetřovatelské péče 
včetně izolace pacienta a správných zásad 
bezpečnosti práce. 

 

19. 12. 2018 

V komunikační síti 
VŠZ společně s Projektem 35 a Dialogem 
Jessenius pořádala autorské čtení 
blogerek o komunikaci s onkologickým 
pacientem pod názvem V komunikační síti. 
Čtení proběhlo v přátelské a pohodové 
předvánoční atmosféře. 

 



 


