V dňoch 29. 5. - 10. 6. 2016 absolvovali 24 vybraní žiaci tretieho ročníka odborov
zdravotnícky asistent a masér dvojtýždňovú odbornú klinickú prax v Karlovarskej krajskej
nemocnici za účelom získania nových praktických a teoretických poznatkov v zahraničí.
Po príchode do nemocnice sa pod záštitou hlavnej sestry pani Bc. Gabriely Píchovej
uskutočnila exkurzia v jednotlivých nemocničných oddeleniach, počas ktorej boli žiaci
oboznámení s pracoviskami, vedúcimi sestrami a základnými princípmi chodu oddelení. Žiaci
pracovali na 2 zmeny, rannú, ktorá trvala od 7:00 do 14:00 hod. a poobednú, ktorá trvala od
12:00 do 19:00 hod. Odborná prax žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent bola
vykonávaná na oddelení traumatológie, chirurgie, na internom oddelení, oddelení kardiológie,
urológie a tiež na oddelení otorinolaryngológie. Maséri pracovali priamo na fyziatricko rehabilitačnom oddelení, v ambulantnej a v lôžkovej časti.
Počas klinickej praxe sa postupne každý deň štvorica žiakov zúčastnila exkurzie na
centrálnych operačných sálach, kde mali možnosť vidieť a zažiť priebeh a postupy viacerých
operačných zákrokov. Pre žiakov bola účasť na odbornej praxi v zahraničí veľkým prínosom
nie len v rámci teoretických zručností, ale hlavne v rámci praktickej skúsenosti. Plynulo a bez
akýchkoľvek problémov sa začlenili do pracovného procesu jednotlivých oddelení a zastávali
tam miesto plnohodnotného zdravotníckeho personálu, čo bolo pre nich veľmi motivujúce.
V nemocnici panovala veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Vďaka profesionálnemu
a ľudskému prístupu personálu nemocnice voči našim žiakom, ale aj voči pacientom, chodili
naši žiaci chodili s radosťou do práce, učili sa nové veci a ich výkony boli ohodnotené na
výbornú nielen zdravotníckym personálom na jednotlivých oddeleniach, ale aj riaditeľstvom
nemocnice, a to najhlavnejšie – aj samotnými pacientmi.

Svoj voľný čas žiaci trávili objavovaním aj kultúrnych a prírodných pamiatok mesta
Karlovy Vary. Navštívili pešiu zónu v rámci karlovarskej kolonády, ochutnali všetkých 12
prameňov liečivej vody a navštívili aj 13. prameň - múzeum Jána Bechera. V historickej časti
mesta obdivovali architektonické umenie jednotlivých budov, kostolov, parkov a záhrad,
navštívili aj vyhliadkovú vežu Diana, na ktorú sa vyviezli lanovkou a mali možnosť vidieť
celú panorámu mesta. Niektorí boli zvedaví na zbierku exotických motýľov, iní zas dali
prednosť mini ZOO. V celom kontexte sa dá zhodnotiť, že táto prax bola prínosom nielen
v rámci odbornosti, ale aj v rámci rozvoja kultúrnej a všeobecno - vzdelanostnej
informovanosti.
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