Absolventi VOŠ zdravotnické - oboru diplomovaná
všeobecná sestra
Za dobu existence výše uvedeného oboru na naší škole do roku2016 úspěšně ukončilo
absolutoriem celkem 368 absolventů.

Vyjádření některých z nich:

Můj vztah k Vyšší zdravotnické škole v Příbrami je velmi pozitivní a
vřelý.Důvodů mého vztahu k této škole je více. Nejprve proto, že
jsem zde vystudovala střední zdravotnickou školu – obor dětská
sestra a věděla jsem jaká kvalita studia zde byla a tato kvalita se
držela stále. Proto jsem při rozhodování zda jít studovat vyšší
zdravotnickou školu věděla, že to nebude chyba a ztracený čas. Byla
jsem studentkou prvního otevřeného kombinovaného studia v r.
1997. Všechny sestry jsme byly většinou s více letou praxí a příliš
jsme nevěděly co nás čeká. Naše očekávání nebyla velká , myslely
jsme, že budeme spíše opakovat studium střední zdravotnické školy
a tak jsem to měla nastavené i já. Možná jen s tím rozdílem, že se budu učit anglický jazyk,
kde na konci tříletého studia budu i s jazyka dělat absolutorium.Během prvního ročníku jsem
pochopila, že se ošetřovatelská péče a celý systém péče mění a to k pacientovi jako celku.
Tato změna mě nesmírně oslovila a říkala jsem si to je ono.Tak celé tři roky utekly jako voda
v doprovodu dobrých učitelů. Studiem na této škole se mi otevřely nové možnosti k mojí
profesi a nastartovalo to mé další plány jak k dalšímu studiu tak jak tuto práci dělat jinak.
Musím říci, že od této doby,se vlastně učím stále jak odborně tak i co se angličtiny týká.
Nevím zdali bych , kdybych na tuto školu nešla, pracovala stále ve zdravotnictví a na této
pozici. Studium mi velmi pomohlo a znalosti, které jsem zde získala k potřebě získávat další a
další a pracovat dál. Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem studijní typ, ani na střední škole
jsem jím nebyla, ale toto studium ve mně nastartovalo něco nového co jsem v sobě objevila a
obohacuje mě to stále. A tímto sdělením bych chtěla Vyšší zdravotnické škole v Příbrami
poděkovat, a lidem které jsem zde potkala, za moji změnu, která zde začala .Děkuji
Mgr. Ivana Králíčková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, ON Příbram, a.s.

Co mi přineslo studium na VOŠZ v Příbrami
Jmenuji se Eva Mastná, studium na VOŠZ jsem ukončila absolutoriem
v roce 2004. Studovala jsem při zaměstnání.
Díky studiu jsem si rozšířila dosavadní vědomosti, získala jsem ucelený
přehled v dalších oblastech ošetřovatelství, např. v etice, domácí péči,
komunikaci, NIS a pochopila jsem ošetřovatelský proces.
Získala jsem větší jistotu a sebevědomí ve vystupování na veřejnosti.
Největší dík patří učiteli informatiky. Díky němu jsem získala pozitivní vztah k výpočetní
technice a mohu říct, že z jeho poznatků čerpám dodnes.
V neposlední řadě jsem poznala zajímavé lidi,
se kterými se setkávám dodnes. VOŠZ byla prvním stupínkem k mému dalšímu studiu při
zaměstnání.
Mgr. Eva Mastná
Staniční sestra JIP interních oborů, ON Příbram, a.s.

Co mi dalo studium na VOŠ?
V první řadě pro mě znamenalo možnost studovat dále obor, ve kterém jsem od začátku cítila
potenciál a který mě velmi bavil. Kdybych ukončila studijní život
maturitou, už bych se dále nerozvíjela. Hledala jsem cestu, jak jít více
do hloubky a jak se lépe připravit na budoucí práci na oddělení
v nemocnici. Díky studiu DiS. jsem tuto cestu našla. Poskytlo mi širší
rozhled, teoretické i praktické znalosti, uvědomila jsem si větší
možnosti uplatnění díky vyššímu vzdělání a otevřely se mi dveře dál –
studium Bc. Další věcí byla skvělá příležitost ke studiu přímo
v Příbrami, jelikož jsem nechtěla dojíždět. V průběhu studia DiS. jsem
si uvědomila, že budu mít lepší kariérní možnosti v budoucím
pracovním životě.
Věřím, že díky studiu, svému zájmu a vztahu ke zdravotnictví jsem tyto možnosti
v praxi zúročila.
Bc. Veronika Ráczová, DiS.
Vrchní sestra chirurgie, ON Příbram, a.s.

Na otázku: "Co mi dala vyšší škola?", mohu odpovědět:"
Vyšší školu jsem dokončila v roce 2000, tedy 22 let po maturitě..
Nikdy jsem nelitovala tří let, které jsem zde strávila a nebyla to mnohdy legrace. Škola mi
dala přátele, bez dobrých kolegyň bych školu nedokončila. Škola mě naučila vytýčit si hranice
a překonávat je, s tím souvisí, že škola mi dala i sebeúctu, dala mi svobodnou vůli a pokoru,
mimo jiné k pedagogům, nebylo pro ně snadné vštěpovat nám vědomosti, o kterých jsme byly
přesvědčené, že je máme.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem učitelům a lékařům, kteří se nám plně
věnovali a snažili se ulehčit náročné studium při zaměstnání. Nemohu jmenovat všechny ale
musím vzpomenout PhDr. J. Brodníčka, Mgr. M. Plačkovou , Mgr. J. Minaříkovou, PhDr. V.
Kaiferovou a všechny ostatní....
Velice děkuji, vzpomínám ráda.
Blanka Sosnová, DiS.
sestra specialistka, ON Příbram, a.s.

Už jako malá holka jsem si přála stát se zdravotní sestřičkou, proto moje volba po
základní škole padla na Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v
Příbrami, kde jsem v letech 1994 – 1998 navštěvovala obor Všeobecná sestra. Po úspěšném
složení maturitní zkoušky jsem se rozhodla pokračovat dále ve studiu na Vyšší odborné škole
na oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Toto tříleté studium tvořilo přirozenou kontinuitu s
mým středoškolským vzděláním, prohloubilo mé teoretické znalosti i praktické dovednosti. S
úsměvem vzpomínám na hodiny strávené na praxi v Oblastní nemocnici Příbram a na
společné zážitky se spolužáky a učiteli.
Tato škola mě nejenom důkladně připravila na profesi zdravotní sestry, ale podpořila i
moji touhu po dalším vzdělávání. Znalosti získané na SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram jsem
jednak zohlednila při dalším studiu na vysoké škole, ale také jsem je později uplatnila při
výkonu profese zdravotní sestry v příbramské nemocnici.
Studium na VOŠ mě však motivovalo ještě intenzivněji, a proto jsem se po několika
letech vrátila na SZŠ A VOŠ jako učitelka odborných předmětů a odborné praxe.

Mgr. Martina Šlapáková
odborná učitelka SZŠ a VOŠZ Příbram

Co mi přineslo studium na VOŠZ v Příbrami?
Na tuto otázku mohu odpovědět asi následující větou: „Tímto studiem vše začalo a
vůbec mě tehdy nenapadlo, do jaké míry mně toto studium změní můj život“….
Vše začalo tím, že jsem tehdy v roce 1998 soukromě navštívila ve zdejší škole svojí
kamarádku a zcela náhodně se dozvěděla o možnosti studovat na Vyšší odborné škole studijní
program Diplomovaná všeobecná sestra. V té době však uplynulo už 20 dlouhých let od mé
maturity v oboru dětská sestra a nedovedla si představit svůj návrat do školních lavic…, ale
nikdy se nemá říkat „nikdy“... a já po třech, docela příjemně strávených letech, studium
ukončila absolutoriem, odcházela hrdě s vysvědčením a diplomem v ruce. Ne vždy to bylo tak
snadné, jak se může zdát, vždyť za dvacet let od maturity má člověk sice velké množství
praktických zkušeností v oboru, v němž pracuje, ale o nových trendech a filosofii moderního
ošetřovatelství, holismu, metodologii Ošetřovatelského procesu a dalších novinkách v oboru
Ošetřovatelství, jsem měla jen velmi málo teoretických znalostí…
Vlivem absolvování VOŠ, přišla nabídka učinit další výraznou změnu v mém
profesním životě a sice ta, že jsem zúročila své nově nabyté teoretické vědomosti a
v kombinaci s praktickými dovednostmi jsem je začala předávat dál svým studentům na zdejší
VOŠ v roli pedagoga. Tím však, abych splnila podmínky platné legislativy dané našimi
zákony a mohla být pedagogem, nastoupila jsem k dalšímu studiu na Jihočeské univerzitě,
které jsem po pěti letech ukončila státní zkouškou a akademickým titulem Magister
ošetřovatelství. Svá studia jsem definitivně ukončila pětiletým doktorským studiem na
trnavské univerzitě a získala titul doctor filosofie.
Takže, co mi přineslo studium na VOŠ? Nejen dalších následných 10 let studia a
uspokojení, že nikdy není pozdě pro svůj profesní růst něco dělat, ale i dobrý pocit
uspokojení, že člověk i ve věku, kdy je mlád již delší dobu, ještě něco dokáže.
Mgr. Marie Břendová, PhD.
Odborná učitelka SZŠ a VOŠZ Příbram

