
Skupina VamedMedi-
terra, provozující
v kraji tři nemocnice,
koupilamělnickou
zdravotnickou školu.
Je to tak první škola
tohoto druhu spojená
se soukromými
nemocnicemi.

STŘEDNÍ ČECHY Soukromou
střední zdravotnickou školu Mělník
čeká velký rozvoj. Alespoň to
slibuje její nový majitel, meziná-
rodní skupina Vamed Mediterra,
která v České republice provozuje
celkem devět zdravotnických za-
řízení, z toho tři ve Středočeském
kraji – v Mělníku, Neratovicích a
v Sedlčanech.
Skupina by ráda ve škole do čtyř

let navýšila počet studentů ze stáva-
jících 110 na téměř dvojnásobek. Po-
moci v tom má nový stipendijní
program a akce, které VamedMedi-
terra plánuje v součinnosti
s městem Mělník. Zaměřeny by
měly být především na propagaci
školy a studijních oborů praktická
sestra a zdravotnický asistent.
Skupina slibuje i větší propojení

teorie s praxí. Využít k tomu hodlá
vlastní nemocnice.
Vamed Mediterra je sice velká

mezinárodní skupina působící ve
více než 80 zemích světa, ale
mělnická „zdrávka“ je první školou
v jejím vlastnictví. Novinka je to i v
rámci kraje. Nejen, že jde o jedinou
soukromou střední zdravotnickou
školu v kraji, zároveň ale i jedinou,
která je přímo provázaná se sou-
kromými nemocnicemi.

Již dříve ale měla škola vlastníka,
který měl k praxi blízko. Osmnáct
let ji provozovala Asociace samari-
tánů ČR, která na Mělnicku zajiš-
ťuje záchrannou službu. Ačkoliv šlo
o soukromou školu, studenti zde
neplatili školné a tak by tomu mělo
být i nadále.
„Škola je financována z dotací mi-

nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy a toto chceme udržet.
Pevně věříme, že nový zřizovatel
nám finančně vypomůže a škola se
bude dále rozvíjet. Rádi bychomdr-
želi krok se státními školami,“ uved-
la ředitelka školy Ilona Jiříčková.
Spolupráce školy s mělnickou
nemocnicí podle ní existovala už
dříve. „Studenti zde vykonávají
praxi od založení školy v roce
1990,“ dodala Jiříčková.

Pomůže i stipendijní program
Podle Lindy Šefčíkové, mluvčí sku-
piny VamedMediterra, stávající stu-
denti změnu provozovatele školy
nijak negativně nepocítí. „Naopak
si myslíme, že jim přinese nové
možnosti. Naším cílem není ob-
chodní zisk, ale pomoc systému, je-
hož nastavení nedokáže produ-
kovat dostatek zaměstnanců ve
zdravotnictví. České zdravotnictví
potřebuje šikovné studenty
zdravotnických škol a my bychom
ve spolupráci s městem v tomto
rádi pomohli. Zároveň chceme pod-
pořit školu jako takovou, a to mo-
tivací stávajících i potenciálních stu-
dentů a vyučujících,“ uvedla Linda
Šefčíková.
Co se stipendijního programu

týče, tak ten ve skupině Vamed Me-
diterra již v určité podobě fungo-
val. „Studenti škol, kteří absolvova-
li praxe a stáže v našich nemocni-
cích,mohli získat příplatek na vzdě-
lávání. Z tohoto modelu jsme vyšli
a vytvořili program finanční podpo-
ry, kdy studentům v průběhu stu-
dia měsíčně přispíváme až dva tisí-

ce korun. Zároveň se student zavá-
že, že po absolvování studia bude
po nějakou minimální dobu pra-
covat v některém z našich za-
řízení,“ popsala Šefčíková.

Kapacita stačí, ale zájem je malý
Stejně jako jiné školy tohoto zamě-
ření, i mělnickou střední
zdravotnickou školu trápí nedosta-
tek studentů. Z celkem 240míst má
zaplněno 113.
Malý zájem o studium zdravotnic-

tví je ale problémem v celém regio-
nu. Ve Středočeském kraji je při-
tom ještě sedm dalších středních
zdravotnických škol zřizovaných
krajem. „Navíc do zdravotnických
zařízení nastoupí méně než 30 pro-
cent absolventů zdravotnických
škol,“ upozorňuje středočeský
radní pro oblast školství Zdeněk Sei-
dl (ČSSD).
Příčin je podle něj několik. „Ob-

jektivním důvodem je historické
rozhodnutí ministerstva školství,
že absolventi zdravotnické školy,
maturitního oboru, nejsou
plnohodnotnými zdravotními
sestrami a musí si dále doplnit ba-
kalářské studium nebo vyšší od-
bornou školu,“ vysvětlil Seidl.
Tento systém ale má být již v příš-

tím školním roce nahrazen oborem
„praktická sestra“, která po ab-
solvování maturity bude mít plné
pravomoci zdravotní sestry, jako
tomu bylo v minulosti.

Kraj podpoří studium sester
Systém stipendií pro budoucí
zdravotní sestry slibuje v Česku
podpořit i vláda. Podle představ ka-
binetu by nemocnice podporovaly
zdravotní sestry už při studiu a za-
jistily si tak jejich nástup po dokon-
čení školy.
Se stipendijní podporou nyní při-

chází i Středočeský kraj, který obor
praktická sestra přidá k takzvaným
podporovaným oborům.

V terénu Studenti mělnické zdravotnické školy při nácviku evakuaceCent-
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