
Nemocnice spravuje už i zdravotní školu
BARBORAWALTEROVÁ

Mělník – Stejná společnost,
která vlastní mělnickou a
neratovickou nemocnici teď
od konce listopadu převzala
pod svá křídla i Soukromou
střední zdravotnickou školu
vMělníku.
Díky rozsáhlé síti vlastních

nemocnic plánujemimo jiné
usnadnit studentům vyko-
návání praxe v rámci svých
pracovišť. Dále chce zvýšit
zájem o studijní obor a po-
moci tak s celorepublikovým
problémemnedostatku
zdravotnického personálu.
„Studenty nijak neovlivní

změna provozovatele školy,
naopak si myslíme, že jim
přinese novémožnosti. Cí-

lem VamedMediterra není
obchodní zisk, ale pomoc
systému, jehož nastavení
nedokáže produkovat dosta-
tek zaměstnanců ve zdra-
votnictví. České zdravotnic-
tví potřebuje šikovné stu-
denty zdravotnických škol a
my bychom ve spolupráci s
městemMělník v tomto rádi
pomohli. Zároveň chceme
podpořit školu jako takovou
–motivací stávajících i po-
tencionálních studentů a
vyučujících,“ uvedla Linda
Šefčíková,
vyučujících,“
Šefčíková,
vyučujících,“

mluvčí mělnické i
neratovické nemocnice.
Kromě stabilního zázemí a

profesníchmožností, které
novýmajitel nabízí, chce v
budoucnu rozšířit nabídku
školy o další stupeň vzdělání

– vyšší odbornou školu pro
zdravotní sestry.
Do 4 let by ráda navýšila i

počet studentů ze stávajících
110 na téměř dvojnásobek, v

čemž bymohl pomoct právě
zavedený stipendijní pro-
gram, a plánované akce, kte-
ré v součinnosti s městem
plánují.
Ty byměly být zaměřeny

především právě na propa-
gaci školy a studijního oboru
– praktická sestra nebo
zdravotnický asistent.

NOVÁ ETAPA ŠKOLY
„Převzetí školy je novou eta-
pou středoškolského zdra-
votního vzdělávání naMěl-
níku. Právě větší propojení
teorie s praxí umožňuje bu-
doucím absolventům snad-
nější uplatnění ve vybraném
oboru. Být zdravotní sestrou
je nejen posláním, ale mys-
lím, i kusem jakési „pozitivní
deviace“, tedymaximálního
nasazení ve prospěch paci-
enta. Znamená to, že pro něj
bude učiněno vše, co je v da-
ném okamžikumožné. Bez
zdravotních sester by došlo

ke kolapsu celého zdravot-
nictví. Právě tím, že se po-
tenciální zaměstnavatel ují-
má provozování školy, vy-
tváří předpoklad stabilizace
středně odborných pracov-
níků v naší nemocnici,“ do-
dává starostaměsta Ctirad
Mikeš.
Střední zdravotnická škola

Mělník funguje veměstě od
roku 1990. Osmnáct let (od
roku 1996) ji provozovala
Asociace samaritánů ČR,
která zajišťuje naMělnicku
záchrannou službu. Ačkoli se
jedná o soukromou školu,
studenti neplatí školné. Stu-
dovaným oborem je zdra-
votnický asistent (v rámci
vzdělávacího programu
praktická sestra).

„Studenty nijak neo-
vlivní změna provozo-
vatele školy, naopak si
myslíme, že jim přinese
novémožnosti,“ míní
tiskovámluvčí Linda
Šefčíková.


