PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, A. S.
A GYMNÁZIA FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
V rámci projektu „Zavedení nových metod a informačních technologií do výuky praktických cvičení z biologie
na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/01.0013 se v jarních
měsících roku 2014 uskutečnily dvě akce rozšiřující výuku studentů valašskomeziříčského gymnázia v oblasti
biologie člověka.

ODBORNÁ EXKURZE V NEMOCNICI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, A. S.
V průběhu měsíce května absolvovali studenti třetího ročníku vyššího gymnázia odbornou exkurzi v areálu
Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s. zaměřenou na zdraví a zdravý životní styl a využití diagnostických metod
v praxi. Žáci se dozvěděli něco z historie valašskomeziříčské nemocnice a navštívili pod vedením MUDr. Petra
Zajíčka, MUDr. Lucie Holubové a MUDr. Veroniky Kostihové řadu oddělení. Na všech pracovištích se setkali
s erudovanými pracovníky, kteří velmi zajímavě vyprávěli o své každodenní práci, využití diagnostických
metod a přístrojů k co nejpřesnějšímu určení příčiny onemocnění a také o možnosti prevence některých
chorob. Studenti měli možnost podívat se na naši nemocnici z jiného pohledu, než jak ji znali doposud jako
běžní pacienti, dostalo se jim zasvěcených odpovědí na četné dotazy, které by při klasické návštěvě lékaře asi
normálně nepoložili. Získali také mnohem názornější představu o náročné práci lékařů a ostatních
zdravotnických pracovníků.

KURZ PRAKTICKÉ PRVNÍ POMOCI
V květnu a červnu 2014 proběhly další dvě akce, které připravili zaměstnanci Nemocnice Valašské Meziříčí
tentokrát z oddělení anesteziologicko-resuscitačního. První částí kurzu praktické první pomoci byla odborná
přednáška s názornými ukázkami záchranných technik realizovaná staniční sestrou anesteziologickoresuscitačního oddělení (ARO) Mgr. Hanou Locihovou. Teoretické znalosti využili žáci při stezce první pomoci,
v jejímž průběhu řešili na pěti stanovištích modelové situace vyžadující jejich rychlý zásah. Stezku připravili
Mgr. Hana Locihová, DiS. Ivana Škovránková a Ondřej Kováč ve spolupráci s figuranty z řad studentů druhého
ročníku vyššího gymnázia. Akce se podobně jako loni vydařila a studenti si odnesli řadu vědomostí a
dovedností využitelných v reálném životě. Velké poděkování patří vedení Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.,
jmenovitě MUDr. Martinu Hrabovskému, za vstřícnost a možnost realizace exkurze v areálu nemocnice, dále
všem zaměstnancům Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s., kteří se podíleli na organizaci exkurze a prováděli
studenty jednotlivými odděleními, pracovníkům ARO, kteří s vysokou odborností zrealizovali kurz praktické
první pomoci a figurantům z řad studentů druhého ročníku vyššího gymnázia.
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