
 

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 
ROK 2019 

22.-24. 1. 2019 

Gaudeamus Praha 
Zástupci VŠZ se zúčastnili XII. ročníku 
Evropského veletrhu pomaturitního a 
celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 
2019. Budoucím absolventům středních škol 
zde byly představeny jednotlivé studijní 
programy a jejich specifika. 

 

 

 

3.-6. 2. 2019 

Lyžařský kurz s HZS 
Studenti oboru ZZ se účastnili sportovního 
lyžařského kurzu, jehož součástí je školení 
Horské záchranné služby. Kurz se konal 
v Harrachově. 

 

 

19. 2. 2019 

Očkování – Evropa v souvislostech 
Zpravodajský server Aktuálně.cz pořádal na 
VŠZ panelovou diskuzi, které se zúčastnila 
europoslankyně Kateřina Konečná, doc. 
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., MUDr. Marie 
Nejedlá vedoucí Centra podpory veřejného 
zdraví SZÚ, doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, 
PhD. ředitelka KHS Jihočeského kraje. Diskuzi 
moderovala Iva Bezděková 

 

20. 2. 2019 

Úzkostný pacient 
VŠZ pořádala seminář na téma „Úzkostný 
pacient“, kde český publicista a moderátor 
autor dokumentu Život za zdí prezentoval 
studentům osobní zkušenosti s psychiatrickou 
péčí, ale i množství teoretických informací o 
úzkostných a depresivních stavech. 

 

5. 3. 2019 

Burza práce 
Prezentace prestižních zdravotnických 
zařízení, se kterými dlouhodobě spolupracuje 
VŠZ, propojená s nabídkou zaměstnání a praxí 
od jednotlivých zaměstnavatelů (FN Motol, 
VFN, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na 
Homolce, RK Malvazinky, Nemocnice 
Hořovice, ZZS HLMP, ÚPMD, IKEM). 

 



23. 3. 2019 

Konference OPTIONS 
Zástupci Vysoké školy zdravontické se 
zúčastnily konference OPTIONS - The path of 
knowledge, kterou pořádal Svaz Vietnamských 
studentů a mládeže v ČR, o. s. Konference byla 
určena široké veřejnosti a zájemcům o studia 
na vysoké škole. Cílem bylo zvýšení povědomí 
o českém vysokém školství a integrace 
vietnamských studentů do českého 
vysokoškolského systému. 

 

 

16. 4. 2019 

Ošetřovatelská konference VŠZ 
VŠZ pořádala 14. mezinárodní vědeckou 
konferenci s podtitulem „Problematika 
seniorů v ošetřovatelství“. Partnery 
konference byl: Státní zdravotní ústav, Dialog 
Jessenius a VŠTVS Palestra. Akce byla určena 
pro studenty, vědecké pracovníky a nelékařský 
zdravotnický personál. 

 

18. 4. 2019 

Prevence násilí a sebeochrana 
Vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. 
Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se 
studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář 
pořádal pro zaměstnance nemocnice 
Pardubického kraje odborný workshop na 
téma Prevence násilí a sebeochrany. 

 

23. 4. 2019 

Žilní invazivní vstupy 

Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ 
pořádala v prostorách školy akreditované 
odborné sympozium a praktický workshop pro 
studenty a akademické pracovníky s názvem 
„Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči“, 
který se konal v edukačním středisku Aesculap 
Akademie v Praze 8 

 

 

22.-26. 4. 2019 

Lezecký kurz 
Studenti oboru ZZ a fakultativně také studenti 
ostatních oborů se zúčastnili Sportovního 
lezeckého kurzu, jehož cílem byl nácvik 
lezeckých technik, záchrany a vyproštění. Kurz 
zahrnoval nejen praktické dovednosti, ale také 
teorii zabývající se především záchranou 
raněného pomocí lanových technik. 

 



20.-23. 5. 2019 

Odborný kurz Poranění porodních cest 
Ústav pro matku o péči a dítě v Podolí pořádal 
exkluzivně pro studentky Porodní asistence 
VŠZ odborný kurz se zaměřením na 
problematiku poranění porodních cest při 
vaginálně vedeném porodu, jehož garantem 
byl doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA. 

 

18.-23. 6. 2019 

Vodácký kurz 
Sportovní kurz zaměřující se na zvládnutí 
vodáckých technik a dovedností, který se 
odehrává již tradičně na řece Vltavě. součástí 
kurzu jsou již tradičně zařazovány večerní 
simulace akutních stavů a jejich následné 
řešení pod dozorem vedoucího oboru ZZ. 

 

27. 6. 2019 

Zdravotnická štafeta 
Studentky oboru PA se účastnily 
Zdravotnického běhu pořádaného v rámci O2 
Pražské štafety. Běh byl organizován v rámci 
seriálu RunCzech v pražské Stromovce. 
Výsledný čas 2:04:29, teplota vzduchu 34°C. 

 

6. 9. 2019 

Teambuilding 

Zaměstnanci VŠZ se účastnili tradičního 
teambuildingu pořádaného v začátku nového 
akademickéo roku. Cílem bylo střední Povltaví 
a naučná stezka Drbákov-Albertovy skály a 
sportovní odpoledne v kempu Maják Slapy. 

 

29. 9. 2019 

IZS cvičení 

Studenti VŠZ participovali jako figuranti na 
simulace pořádané IZS Ústeckého kraje. Cílem 
bylo prověřit činnost jednotek ve ztížených 
podmínkách (tma, dětský pacient), koordinaci 
zasahujících složek, dojezdové časy a znalost 
metody START. Studenti měli příležitost 
sledovat profesionály přímo v „akci“. 

 

22.-24. 11 2019 

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.  

 

 


