
Ve Svitavské nemocnici dne 24. dubna 2014 od 9:00 do16:30 hodin 

Co se bude dít?
Budeme se věnovat Vám všem, kteří za námi do nemocnice přijdete. Připravíme prezentace několika význam-
ných oblastí péče o zdraví a budeme Vás seznamovat s tím, jak na to.

Proč? 
Cílem je propagace zdraví jako normy a připomenutí hrozby rozšířených chorob, které nás sužují. Rádi Vám 
odborně poradíme vhodnou prevenci a zodpovíme Vaše dotazy.

Jak?
Prezentace ve vestibulu nemocnice a názorné ukázky první pomoci a resuscitace v zasedací místnosti 
ředitelství (dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost). Den otevřených dveří gynekologie a porodnice 
včetně porodních sálů. Prezentace dárcovství pupečníkové krve a správného kojení v jídelně nemocnice.

DEN ZDRAVÍ

Co, kde a kdy?
Veletrh zdraví – vestibul hlavní budovy: 9:00 – 16:30
• Prevence rakoviny prsu. Poradenství v samovyšetře-

ní (ukázka na modelu prsů). Motto: „Ženy, myslete 
na sebe včas.“ 

• Prevence proleženin, péče o kůži, péče o chronické 
rány. Výživa, polohování, potřebné pomůcky. 
Motto: „Pod tlakem se nedaří dobře duši ani tělu“.

• Ukázka správné hygieny rukou. Motto: „Ruka ruku 
myje“.

• Tejping jako moderní doplněk fyzioterapie pro 
sportovce i pacienty s obtížemi. 
Motto „Nová šance pro Váš pohyb“.

• Prezentace nemocniční lékárny spojená se soutěží 
v určování léčivých bylin. Motto: „V bylinkách je síla“.

• Dárcovství krve a plazmy – jak na to? Určování 
krevní skupiny, prezentace dárcovství krve a plazmy. 
Soutěžní kvíz. Motto: „Daruj krev a podpoř život“.

• Prevence před plicními chorobami. Soutěž o největší 
objem plic. Motto: „Normální je nekouřit“.

• Prevence karcinomu tlustého střeva. 
Motto: „Čím dříve, tím lépe“.

• Péče o duševní zdraví. Psychiatrie a psychoterapie – 
moderní přístupy. Možnost vyplnit si test. 
Motto: „Pamatuji si, tedy jsem“.

• Diabetes mellitus. Stanovení hladiny krevního cukru, 
návod, jak poznat příznaky onemocnění, soutěžní 
kvíz. Motto: „Cukrovka zlobí, i když nebolí“.

• Zdravotně – sociální péče ve Svitavské nemocnici. 
Motto: „Každý den stojí za život“.

Záchrana je možná – zasedací místnost ředitelství, 
1. patro. 8:00 – 13:00 pro základní školy, 14:00 – 16:30 
pro veřejnost
• KPR – První pomoc. Nácvik resuscitace a ukázka 

defi brilátoru – zážitkové vzdělávání pro školy a veřej-
nost. Předání diplomu za úspěšný nácvik.

Naše porodnice pro Vás - jídelna nemocnice
14:30 – 15:30 Poslední týdny těhotenství a porod.
15:30 – 16:30 Prezentace dárcovství pupečníkové krve.
Akci doprovází prohlídka porodních sálů a gynekolo-
gie od 10:00 hodin do 16:30 hodin. 
Motto: „Přijďte si k nám pro miminko“.  

Můžete se nás na místě zeptat na vše, co Vás 
v daných tématech zajímá. Připraveny pro Vás budou 
informační materiály a zajímavé prezentace.   
Pomůžete nám vyhodnotit nejhezčí velikonoční vajíč-
ko. Sledujte naše webové stránky www.nemsy.cz

„Přijďte k nám pobejt“ – Vedení Svitavské nemocnice – Nemocnice s tradicí



Zdrávka
informuje

Ve školním roce 2014 – 2015 nabízí Střední zdravotnická škola Svitavy potenciálním studentkám 
a studentům 60 míst v oboru zdravotnický asistent. Jedná se o obor, jehož absolventi najdou vždy 
uplatnění. 2. kolo přijímacího řízení se uskuteční 6. května 2014. Informace o přihlášení zájemci 
naleznou na školním webu.
Výuku v naší škole zajišťují aprobovaní učitelé a máme pozitivní hodnocení ze strany České školní 
inspekce. Budova svitavské zdravotnické školy je velmi dobře vybavena, také díky mnoha evrop-
ským projektům. Pro zajištění praktického vyučování máme skvělé partnery - Svitavskou nemoc-
nici, a.s. a Dětské centrum Svitavy. 
Podle scénáře představitelů Pardubického kraje zůstává výuka v naší Střední zdravotnické ško-
le ve stávající budově. Všem studentům, kteří budou přijati po letošních přijímacích zkouškách, 
garantuje Pardubický kraj, že vystudují u nás. To je pozitivní zpráva pro všechny zájemce o přijetí 
na naši zdravotnickou školu. 
Těšíme se na Vás.

Vedení Střední zdravotnické školy Svitavy

informuje

TĚŠÍME SE NA NOVÉ STUDENTY

JEDEME DÁL
• Těšíme se na 60 nových studentů oboru 

zdravotnický asistent 

• 6. května 2014 proběhne 2. kolo přijímacího řízení

• Máme skvělé partnery pro praktické vyučování: 
Svitavskou nemocnici a Dětské centrum Svitavy

• Absolventi naší školy vždy nacházejí 
uplatnění

• Všichni přijatí uchazeči mají garanci 
Pardubického kraje, že dostudují 
ve Svitavách

• Svitavská zdravotnická škola zůstává 
samostatným subjektem ve své 
původní budově

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, tel.: 461 535 100, e-mail: skola@szs.svitavy.cz, www.szs.svitavy.cz


