ODBORNÝ SEMINÁR „UČÍME PRE PRAX“
Detský pacient v ošetrovateľskej, zubnej a ortopedickej starostlivosti

Tím učiteľov odborných predmetov pod vedením pani riaditeľky školy PhDr. Evy Novotnej, PhD.
pripravil a zorganizoval už tretí ročník odborného seminára s názvom „Učíme pre prax“. Odborný
seminár sa konal dňa 25. apríla 2019 v kongresových priestoroch hotela Lineas v Prešove.
Príprava žiakov ako budúcich zdravotníckych pracovníkov si vyžaduje od učiteľov odborných
predmetov, aby tí, ktorí sa na ich vzdelávaní podieľajú, pokračovali aj vo svojom vlastnom
odbornom vzdelávaní a aby sa taktiež kontinuálne vzdelávali.
Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove venuje vysokú pozornosť odbornej
príprave žiakov počas štúdia. Odborní učitelia sa snažia neustále implementovať najnovšie
informácie do vyučovacieho procesu z ošetrovania chorých, asistencie v zubnej ambulancii
a fyzioterapie.
Témy odborného seminára boli určené pre učiteľov odborných predmetov zdravotníckych a
vysokých škôl, zdravotníckych pracovníkov vo vedúcich funkciách, sestry, fyzioterapeutov a
sociálnych pracovníkov.
Zameranie odborného seminára bolo pre jednotlivé študijne odbory zdravotnícky asistent,
zubný asistent a masér.
Dominantnou témou tohtoročného odborného semináru bol detský pacient.
Témy sekcie študijného odboru zubný asistent:
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa v zubnej ambulancii
Prednášajúci: MUDr. Stanislava Ivanová
ZUBÁRKA, s. r. o., Prešov

Zodpovednosť ošetrujúceho personálu a rodičov za orálne zdravie dieťaťa do 10-teho roku
života
Prednášajúci: Bc. Jana Balážová
ZUBÁRKA, s. r. o., Prešov

Materiál, ktorý vylieči zubný kaz bez preparácie (vŕtania)
Prednášajúci: Ing. Norbert Sukovský
ALBACO-Dent, s. r. o., Prešov

Témy sekcie študijného odboru zdravotnícky asistent:
Očkovanie: ÁNO – NIE?
Prednášajúci: MUDr. Ivana Poradová, MBA
Pediatric Bio Pharma s. r. o., Prešov

Dôležitosť správneho merania tlaku krvi - kazuistika
Prednášajúci: Mgr. Monika Sabolová
Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana, Prešov

Náhle stavy v detskom veku
Prednášajúci: Bc. Dušan Kraus
Prvá pomoc v praxi

Témy sekcie študijného odboru masér:

Ortopedické pomôcky u detského pacienta
Prednášajúci: Mgr. Slávka Reháková
KIDO Centrum, Bratislava

Možnosti liečby plochej nohy u detského pacienta z pohľadu ortopéda
Prednášajúci: MUDr. Brigita Popovičová
OrthoStabil s. r. o., Prešov
Ortopedické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov

Stimulácia dieťaťa ako prevencia plochonožia
Prednášajúci: Mgr. Anna Kašpriková
Centrum včasnej intervencie, Prešov

Účastníkom seminára bolo umožnené zúčastniť sa diskusií, týkajúcich sa daných tém. Obrovským
prínosom tohto semináru je tiež možnosť vzájomnej výmeny skúseností a názorov medzi
učiteľmi odborných predmetov. Súčasťou seminára bola aj prezentácia rôzneho zdravotníckeho
materiálu a výrobkov, s ktorými sa bolo možné oboznámiť vďaka prítomným vystavovateľom.

Pevne veríme, že odborný seminár pomohol zviditeľniť význam stredoškolského odborného
zdravotníckeho vzdelávania. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím podielom prispeli k uskutočneniu
seminára a tešíme sa na stretnutie v budúcom kalendárnom roku opäť s aktuálnou témou.
Mgr. Lukáš Novotný

