Súvislá odborná klinická prax
v Karlovarskej krajskej nemocnici, a. s.

Ako prebiehala
odborná klinická
prax v Karlových
Varoch

V dňoch 29. 5. 2017 - 9. 6. 2017
a 12. 6. 2017 - 23. 6. 2017 spolu
40 žiakov študijného odboru
zdravotnícky asistent
absolvovalo súvislú odbornú
klinickú prax v Karlovarskej
krajskej nemocnici v meste
Karlove Vary.
Žiaci pracovali v dvojiciach
v dopoludňajších, alebo
popoludňajších službách na
oddeleniach OAIM,
CENTRÁLNEJ JIS,
KORONÁRNEJ JEDNOTKE,
EMERGENCY.
Pracovali aj na štandardných
lôžkových pracoviskách
ORL, INTERNOM,
TRAUMATOLOGICKOM,
UROLOGICKOM
a KARDIOLOGICKOM
oddelení.
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liečenie a ošetrovanie pacientov
na oddelení EMERGENCY
a spoluprácu so zdravotníckou
záchrannou službou. Naučili sa
pracovať s ošetrovateľskou
dokumentáciou v českom
jazyku.

Poďakovanie
vedeniu KKN a. s.
Chceme vysloviť v mene
všetkých, ktorí mali možnosť
absolvovať súvislú odbornú
klinickú prax v Karlovarskej
krajskej nemocnici veľké
poďakovanie za obdivuhodnú
pozornosť, ústretovosť,
priateľskosť a rodinnú
atmosféru.
Potvrdením toho, že žiaci
sa v Karlovarskej krajskej
nemocnici pri vykonávaní
odbornej klinickej praxe cítia

veľmi dobre je aj skutočnosť,
že niektorí z nich sa do tejto
nemocnice plánujú vrátiť aj
počas letných prázdnin.
Za všetkých vyslovujú vedeniu
nemocnice veľké
poďakovanie.
PhDr. Dana Stachurová, PhD.

PhDr. Alena Olejňáková
Osobitné poďakovanie patrí
námestníčke pre
ošetrovateľstvo KKN, a. s.
Mgr. Gabriele Píchovej za jej
starostlivosť o organizačné
zabezpečenie klinickej praxe.

