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                          Studentská ošetřovatelská konference                           

                    oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT                         
 

Obor vzdělání Zdravotnický asistent  naší školy pořádal dne 17.12.2015 studentskou 

ošetřovatelskou konferenci na téma Výživa.  Všichni žáci tohoto oboru se aktivně podíleli na 

přípravě a realizaci prezentací, které si nejdříve vyzkoušeli v třídních kolech konference.  Nejlepší 

práce si vyslechli všichni žáci oboru Zdravotnický asistent a pozvali také své spolužáky z oboru 

Zdravotnické lyceum a z oboru Masér sportovní a rekondiční.   

První ročník nás seznámil se zásadami zdravé výživy a riziky obezity. Žáci druhých ročníků se 

zaměřili na ošetřovatelské výkony - krmení  pacientů a kojení.  Asistenti ze třetího ročníku se 

zabývali enterální výživou a poruchami výživy – mentální anorexie a bulimie. Čtvrtý ročník 

zpracoval specifika ve výživě u pacientů s cukrovkou a celiakií. 

Naši žáci byli v minulosti hosty na akreditovaných konferencích v Oblastní nemocnici Příbram, a.s., 

kde se ujistili, že i zdravotničtí pracovníci mají ze zákona 96/2004 Sb. povinnost celoživotního 

vzdělávání. Aktivní či pasivní účastí na podobných seminářích sbírají všichni nelékařští pracovníci 

body pro registraci sester, aby mohli kvalifikovaně vykonávat svou profesi. Myšlenka pro 

uspořádání studentské konference vznikla z podobných důvodů, jejím cílem je připravit žáky na 

jejich profesní kariéru.    

Z ohlasů žáků bylo patrné, že ocenili naši snahu realizovat podobné akce. Navíc jsme strávili 

společně příjemné dopoledne provoněné vánočním čajem a cukrovím.   Někteří z nás se inspirovali 

zdravou výživou a možná jsme se i zamysleli nad svým jídelníčkem před vánočními prázdninami. 

 

Mgr. Jarmila Milcová, v.r.,  vedoucí oboru vzdělání ZA 
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