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V rámci projektu EuroCure – mobility
studentů absolvovaly dvě studentky z Berlína
Renée Hennig a Christina Weibert v termínu
od 7.9. do 9.10. 2015 odbornou stáž na naší
škole.
V pondělí 7. 9. 2015 si studentky prohlédly
školu, seznámily se s paní ředitelkou a
některými vyučujícími. Po prohlídce školy
dívky zahájily výuku českého jazyka. Podle

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 dívky absolvovaly
prohlídku Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Prohlédly si celou nemocnici a navštívily
moderní budovu psychiatrické kliniky. Během
stáže dívky absolvovaly i prohlídku dalších
klinik, např. dětské kliniky, kde je zaujala
hlavně oddělení pro nejmenší děti a jednotky
intenzivní péče, dále si prohlédly interní
kliniku a byly překvapeny její rozsáhlostí a
moderním vybavením. Navštívily také kliniku
anesteziologicko-resuscitační,
kde
je
provázela německy mluvící sestra. Studentky
byly překvapeny moderním vybavením kliniky
a
širokou
škálou
hospitalizovaných
nemocných.
Odbornou část stáže dívky absolvovaly na

Zuzany Polívkové, která společně se Soňou
Lamichovou, ředitelkou školy, vedla výuku
českého jazyka, se dívky snažily česky mluvit
i číst i díky dobrému výběru učebnice.
Nicméně pro trvalejší upevnění získaných
dovedností by bylo vhodné prodloužit
jazykový kurz na více hodin. Přesto byl
jazykový rychlokurz zajímavou zkušeností
přínosnou pro obě zúčastněné strany.

chirurgické klinice na odděleních břišní
chirurgie. Pracovaly společně se studentkami
třetího ročníku oboru zdravotnický asistent.
Pracovaly ve dvojici se svými tandem
partnerkami studentkami, které absolvovaly na
jaře 2015 v rámci stejného projektu stáž ve
Vivantes v Berlíně. Obě studentky se aktivně
zapojovaly do práce na ošetřovací jednotce,
poskytovaly základní ošetřovatelskou péči u
nemocných před a po chirurgických operacích.
Zvlášť šikovně si počínaly při převazech.
Vyzkoušely si i přípravu léků pro injekční
podání včetně intravenózního a odběry žilní
krve. Tyto výkony v Německu patří do
kompetencí lékaře.

V průběhu odborné praxe jsme našim
stážistkám umožnili několikrát navštívit
operační sály a zhlédnout některé operační
výkony. Tuto aktivitu obě hodnotily velice
kladně, viděly několik zajímavých operací
doplněných komentářem operujících lékařů.
Obě dívky jsou sportovně založené. Ke svým
sportovním aktivitám opakovaně navštěvovaly

posilovnu naší školy. Kladně také hodnotily
zapůjčení kol a cyklovýlety do okolí města.
V rámci kulturního programu jsme studentkám
ukázaly naše město, historické centrum,
navštívily jsme Bílou věž. Opakovaně také
navštívily společně s našimi studentkami
nákupní centrum Futurum.

Dva víkendy dívky věnovaly návštěvě Prahy.
Absolvovaly okružní jízdu Prahou, navštívily
Pražský hrad, Prašnou bránu, muzea a další
památky hlavního města.
Na závěr pobytu jsme se sešly v ředitelně školy,
kde jsme společně zhodnotily celý pobyt,

odbornou stáž v nemocnici, kulturní a
sportovní aktivity i výuku českého jazyka.
Celý pobyt jsme zakončily společnou večeří v
jejich oblíbené restauraci.
Když druhý den odjížděly, loučily jsme se
velmi srdečně a všechny věříme, že se ještě
někdy setkáme.
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