Mobilitný projekt Erasmus+ bol zrealizovaný medzi dvomi cirkevnými inštitúciami. Vysielajúcou
organizáciou bola SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove. Cirkevná zdravotnícka škola s 30 ročnou tradíciou,
zriaďovateľom ktorej je Rád sestier sv. Bazila Veľkého. Prijímajúcou organizáciou bola cirkevná
nemocnica - Nemocnica Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského v Prahe, situovaná v blízkosti
Pražského hradu. Zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského. Krédo
sestier Boromejok: spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou určuje duchovný rozmer a osobný prístup
v starostlivosti o pacienta.
V súčasnej dobe nemocnica poskytuje ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o pacienta v základných aj
špecializovaných odboroch medicíny. Jedinečné postavenie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti má
oddelenie paliatívnej starostlivosti, zamerané na ošetrovanie pacientov v terminálnom štádiu života a
detské a dorastové detoxikačné centrum s akútnou starostlivosťou o deti a mladistvých intoxikovaných
návykovými látkami jediné v Českej republike.
Projekt bol určený žiakom tretieho a štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy v odbore
zdravotnícky asistent, ktorí sú v počiatočnom štádiu odbornej prípravy pre svoje budúce povolanie v
oblasti zdravotníctva. Mobilita prebiehala v dvoch turnusoch. Prvý turnus bol realizovaný v čase od
5.9.2018 do 22.9.2018. Druhý turnus prebiehal od 10.6.2019 do 27.6.2019. Účastníčkami prvého
turnusu mobility bolo 10 žiačok štvrtého ročníka štvorročného štúdia v odbore zdravotnícky asistent.
Vykonaná stáž bola súčasťou predmetu OAD (ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia). Účastníčkami druhého turnusu mobility bolo 10 žiačok tretieho ročníka štvorročného
štúdia v odbore zdravotnícky asistent. Ich odborná stáž tvorila časť súvislej odbornej praxe, ktorú žiaci
vykonávajú v závere tretieho ročníka. Žiačky pracovali na internom, chirurgickom, rehabilitačnom
oddelení, na oddelení dlhodobo chorých, na oddelení paliatívnej starostlivosti a na jednotke
intenzívnej starostlivosti. Poskytovali pacientom základnú ošetrovateľskú starostlivosť, uspokojovali
bio-psycho–sociálno–spirituálne potreby hospitalizovaných pacientov na jednotlivých oddeleniach,
vykonávali delegované činnosti v rozsahu svojich kompetencií.
Účastníčky mobility splnili ciele projektu: nadobudli a zdokonalili vedomosti a zručnosti vo svojom
odbore, nakoľko mnohé výkony si v prirodzených podmienkach hostiteľskej nemocnice mohli precvičiť
mnohonásobne viac krát, ako na výučbovom pracovisku v sídle svojej školy, kde sa stretávajú so žiakmi
a študentmi iných zdravotníckych škôl, rôznych odborov. Odborný rast žiačok bol rozšírený o exkurzie
na oddelení paliatívnej medicíny, detoxikačnom centre pre deti a dorast, stomickej ambulancii,
biochemickom a hematologickom laboratóriu, operačných sálach. Mnohé z účastníčok mobility si mali
možnosť pod vedením sestry vyskúšať aj prácu v teréne prostredníctvom Agentúry domácej
ošetrovateľskej starostlivosti. Účastníčky mobility vysoko hodnotili odborný a ľudský prístup
zamestnancov k nim. Cítili sa ako rovnocenní zdravotnícki pracovníci, ktorí sú súčasťou tímu. Ocenili
odborné vedenie a vysvetlenie rôznych ošetrovateľských, diagnostických a terapeutických postupov
poskytnuté sestrami a lekármi. Práca v tíme ako aj prijatie zodpovednosti za delegovanú prácu posilnila
sebadôveru žiačok. Odborný rast na danom oddelení viedla a hodnotila staničná sestra oddelenia. V
posledný deň zhodnotili odbornú stáž účastníčky mobility na stretnutí so sprevádzajúcou osobou
a námestníčkou pre ošetrovateľstvo, ktorá vyzdvihla zručnosť dievčat a ich odbornú pripravenosť,
rovnako aj ľudský prístup a ochotu. Po úspešnom absolvovaní mobilít boli žiačkam udelené certifikáty.
Zo strany prijímajúcej organizácie im bolo udelené potvrdenie o absolvovaní stáže, zo strany
vysielajúcej organizácie Europass–mobilita, ktorého podrobné informácie o upevnených a získaných
teoretických a praktických zručnostiach zvyšujú možnosť uplatnenia sa žiaka po ukončení štúdia na

európskom trhu práce vo svojom odbore. Prínosom pre školu bolo získanie nového projektového
partnera, získanie nových podnetov hlavne v oblasti starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu
choroby, ošetrovanie pacientov s kolostómiou, ktoré budú uplatňované vo výučbe. Zrealizovaním
projektu sa zvýšila atraktivita školy, študijného odboru pre budúcich záujemcov o štúdium a ich rodičov
ako aj pre širšiu verejnosť.
Veľmi ďakujeme zástupcom prijímajúcej organizácie a všetkým pracovníkom oddelení, na ktorých naše
žiačky počas projektu pracovali za ich prijatie, ochotu spolupracovať, odovzdávať vedomosti
a zručnosti, viesť ich (usmerňovať, ale aj chváliť), pomáhať im stať sa dobrými zdravotníkmi. Ak to bude
v budúcnosti možné, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

