Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

6. 4. 2008 – 12. 4. 2008

Název, cíl a
důvod cesty:

Odborná stáž – přejímání poznatků o vzdělávání v nelékařských
zdravotnických povoláních

6.4.2008 neděle
Odjezd z Ústí nad Labem v 11,00 hod. Přejezd hranice ČR – SRN v 11,20
hod.
Dresden – 12,30 hod. až 14,30 hod. prohlídka Muzea hygieny
14,45 hod. až 20,30 hod. cesta do Mainzu, ubytování v hotelu Bristol
7.4.2008 pondělí
8,30 hod. odjezd do Lucemburska. Přejezd hranice SRN – Lucembursko
v 11,00 hod., od 11,30 hod. prohlídka Lucemburku.
13,30 hod odjezd do Belgie. Přejezd hranice Lucembursko – Belgie v 13,55
hod. 16,00 hod. až 17,30 hod. prohlídka památníku bitvy u Waterloo včetně
muzea a panoramatu.
17,45 hod. odjezd do Bruselu, 18,45 hod. až 20,15 hod. prohlídka Bruselu.
20,45 ubytování v hotelu Merkure.

Harmonogram
cesty:

8.4.2008 úterý
8,00 hod. až 10,00 hod. beseda s poslancem Evropského parlamentu MUDr.
Miroslavem Ouzkým a JUDr. Magdalenou Frischovou, ředitelkou kanceláře
místopředsedy Evropského parlamentu, prohlídka Evropského parlamentu
včetně hlavního jednacího sálu.
11,00 hod až 12,15 hod. návštěva Atomia, 13,30 hod. až 16,15 hod.
prohlídka městečka Bruggy. Odjezd do Antverp, ubytování v hotelu
Campanile. 19,00 hod. až 20,45 hod. prohlídka Antverp.
9.4.2008 středa
8,15 hod. odjezd do Holandska. Přejezd hranice Belgie – Holandsko v 9,00
hod.
12,45 hod. Ubytování v hotelu Het Witte Huis v Soestu. 14,00 hod. odjezd do
Hoornu. 16,00 hod. až 18,30 hod. prezentace školy Horizon College
v Hoornu, informace o systému školství v Holandsku a systému
zdravotnického školství.
18,45 hod. až 19,30 hod. prohlídka Hoornu a odjezd do Soestu.
10.4.2008 čtvrtek

8,00 hod. odjezd do Alkmaaru. 10,00 hod. až 12,15 hod. návštěva školy
Horizon College v Alkmaaru, prohlídka velmi moderní budovy, prezentace
školy.
Po hodinovém přesunu návštěva farmy Hoeve, odjezd do Naardenu. 15,30
hod. až 17,15 hod. návštěva Muzea J. A. Komenského, prohlídka muzea a
uctění památky J. A. Komenského položením věnce za Asociaci ředitelů
zdravotnických škol. Po prohlídce města v 17,30 hod. odjezd do Soestu.
11.4.2008 pátek
7,15 hod. odjezd do integrovaného záchranářského střediska v Alkmaaru,
9,00 hod. až 11,00 hod. prezentace záchranného systému v Holandsku a
prohlídka budovy střediska. 11,45 hod. až 12,45 hod. prohlídka Alkmaaru,
odjezd do Amsterodamu. 15,00 hod. až 19,00 hod prohlídka Amsterodamu.
20,45 hod odjezd do‚ ČR. Přejezd hranice Holandsko - SRN v 22,15 hod,
12.4.2008 sobota
Přejezd hranice SRN – ČR v 7,00 hod., příjezd do Ústí nad Labem.
Odborná stáž byla zaměřena především na poznání systému školství
v Holandsku se zaměřením především na vzdělávání v nelékařských
zdravotnických povoláních (zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický
laborant, farmaceutický laborant, zubní technik, zubní instrumentář, dentální
hygienista atp.). Úvodní slovo ve škole v Hoornu pronesl ředitel školy, dále
vedl prezentaci a následnou prohlídku jeho zástupce, přítomna byla i další
členka vedení školy. Prohlídku budovy školy absolvovala skupina cca 23
osob, druhá skupina zůstala na besedě v seminární místnosti.

Průběh a
výsledky cesty:

Škola má cca 5 000 žáků, z toho asi 1 500 studuje nelékařské zdravotnické
obory. Systém školství v Holandsku má 7 úrovní, kvalifikační systém
sesterství a ošetřovatelství končí 5. úrovní. Pomocný ošetřovatelský
pracovník dosahuje úrovně 1 až 2, ošetřovatelka úrovně 3 a zdravotní sestra
úrovně 4 nebo 5. Úroveň 4 odpovídá maturitnímu studiu oboru všeobecná
sestra v ČR. Úroveň 5 již odpovídá vysokoškolskému bakalářskému studiu.
Ve škole se vzdělávají i žáci, kteří jsou schopni dosáhnout pouze úrovně 1.
Do školy nastupují žáci po absolvování základního vzdělání v 16 letech věku.
Zajímavé je, že se již nevzdělávají ve všeobecně vzdělávacích předmětech,
ale věnují se jen dané odbornosti. Během školního roku absolvují 7x testy,
hodina trvá 100 minut, denně bývají 4 vyučovací hodiny a žáci si vybírají
z nabídky ze 4 variant. Seminář je naplněn při počtu 15 žáků.
V rámci samotné prezentace si účastníci stáže prohlédli i velmi moderní
budovu školy, která je určena vzdělávání sester, měli možnost shlédnout
především odborné učebny s mnoha odborně zaměřenými pomůckami (např.
ošetřovatelská lůžka s figurínami pacientů, různé modely k procvičování
ošetřovatelské i resuscitační péče).
Další návštěva Horizon College se uskutečnila následující den v Alkmaaru a
zaměřila se na prohlídku nové velmi moderní budovy školy, přičemž proběhla
další prezentace. 17 účastníků stáže navštívilo nemocnici v Alkmaaru.
Zajímavé bylo to, že všechny místnosti např. učebny, studovny, tělocvična,
kanceláře pedagogů byly prosklené, kdykoliv a kdokoliv mohl sledovat dění
v těchto místnostech. Škola je zabezpečena elektronickým systémem. Na
1 500 studentů připadá asi 400 pedagogů, dále zde pracuje cca 100 dalších
osob. Škola si dokonce najímá za úplatu figuranty, kteří představují např.
klienty domova důchodců při odborné výuce v místnostech, které simulují
prostory domova důchodců.
Vzdělání v Holandsku je prostupné jak směrem nahoru, tak směrem dolů.
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Studenti platí státu symbolické školné, stát poskytuje škole finance na provoz
i platy učitelů a dalšího personálu. S poskytnutými financemi hospodaří
management školy. Systém výuky se v Holandsku v nedávné době velmi
změnil, je daleko náročnější na žáky a pedagogy. Učitelé již nejsou vypravěči,
žáci pracují především samostatně, vypracovávají projekty, řeší zadané
úkoly, využívají nejmodernější techniku.
Další část stáže byla věnována návštěvě Muzea J. A. Komenského v
Naardenu. Po prohlídce muzea a zápisu do pamětní knihy účastníci stáže
uctili památku J. A. Komenského položením věnce za Asociaci ředitelů
zdravotnických škol.
Neméně zajímavou byla návštěva integrovaného záchranářského střediska
v Alkmaaru, kde proběhla prezentace záchranného systému v Holandsku a
prohlídka budovy střediska, ve které sídlí 3 složky: hasiči, policie a
zdravotničtí záchranáři. Systém je velmi podrobně rozpracován a řízen.
Účastníci stáže měli možnost navštívit samotný dispečink, kde skupina
dispečerů všech tří složek přijímala různá hlášení a zabezpečovala řešení
vzniklých problémů. Zajímavé bylo, že v době prohlídky se na dohled z oken
dispečinku stala na železnici nehoda se smrtelným zraněním, kterou
dispečink v naší přítomnosti řešil.
Odborná stáž byla naplněna i tím, že odborníci na zdravotnické školství hned
v úvodu stáže navštívili v Drážďanech Muzeum hygieny, kde měli možnost
shlédnout hlavní instalaci a dále i příležitostnou výstavu na téma Štěstí, vše
bylo provázeno výkladem českého průvodce.
Účastníci stáže se v Bruselu zúčastnili besedy s MUDr. Miroslavem Ouzkým,
poslancem Evropského parlamentu a JUDr. Magdalenou Frischovou,
ředitelkou kanceláře místopředsedy Evropského parlamentu. Po besedě
následovala prohlídka Evropského parlamentu včetně hlavního jednacího
sálu.
Závěr:
Účastníci stáže měli možnost seznámit se především se systémem školství
v Holandsku se zaměřením na zdravotnické vzdělávání, během prezentací a
besed bylo možné pokládat mnoho konkrétních a odborně zaměřených
dotazů. Hostitelé byli velmi vstřícní a všechny položené dotazy ochotně
zodpověděli. V průběhu stáže byly naplánovány i další společné kontakty,
např. vedení Horizon College uskuteční návštěvu VOŠ zdravotnické a SŠ
zdravotnické v Ústí nad Labem v listopadu 2008. Velmi zajímavá beseda
proběhla v Evropském parlamentu, kdy MUDr. M. Ouzký na položenou
otázku o spolupráci se zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu konstatoval,
že spolupráce s kraji a hejtmany je na velmi dobré úrovni.
Spolucestující:

Celkem 42, především ředitelé a zástupci ředitelů, případně pedagogičtí
pracovníci ze středních zdravotnických škol a vyšších zdravotnických škol
v České republice

Náklady na cestu
hrazeny z:

Prostředky kraje

Zpracoval:

Mgr. Ludislava Poupalová

Datum:

15.4.2008
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