Budoucí porodní asistentky v Jihlavě mají
učebnu simulující porodní sál
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Porodní sál a dva nemocniční pokoje s nejmodernějším vybavením mají nově k dispozici
budoucí porodní asistentky a zdravotní sestry z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Nové
učebny simulující prostředí zdravotnického zařízení mají studentkám pomoci s přípravou na
budoucí povolání.

Kuptofoto.cz
Budoucí zdravotní sestry a porodní asistentky z Vysoké školy
polytechnické v Jihlavě získaly pro svoje studium dva funkční
nemocniční pokoje a porodní sál. foto: Vysoká škola polytechnická
Jihlava
. Prohlédni fotky
Nové učebny vyhovují, co se kvality a bezpečné péče o pacienty týká, všem standardům pro
získání akreditace zdravotnických zařízení.
"Jedná se například o identifikační náramky pacientů, závěsy mezi lůžky k zajištění intimity
nebo umístění dávkovačů s desinfekčním prostředkem u lůžka pacienta," uvedla Hana
Pospíchalová Vysoké školy polytechnické Jihlava.

"Naše studentky vykonávají praxi v pěti nemocnicích kraje Vysočina, které jsou již v tomto
systému řízení kvality akreditované. Kvalita a bezpečí péče je také dlouhodobým vzdělávacím
záměrem naší katedry," řekla Lada Cetlová, vedoucí katedry zdravotnických studií na Vysoké
škole polytechnické Jihlava.

Celá investice, kterou v plné výši uhradil stát, stála bezmála čtyři miliony korun. Z toho 1,7
milionu spolkla přestavba části kolejí na Tolstého ulici. Nákup zdravotnických pomůcek pak
vyšel na 1,5 milionu a vybavení interiérů stálo zhruba 650 tisíc korun.
První absolventky ošetřovatelského programu - bakalářky v oborech Porodní asistentka a
Všeobecná sestra vyjdou z Vysoké školy polytechnické Jihlava v příštím roce.

vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejnou neuniverzitní vysokou školou a jedinou
veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Byla zřízena v roce 2004 a první
absolventi ukončili studium v roce 2008.
Škola poskytuje vzdělávání v tříletých bakalářských oborech Finance a řízení, Cestovní
ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Všeobecná sestra a Porodní
asistentka.
Forma studia je prezenční, u oborů Finance a řízení, Počítačové systémy a Cestovní ruch také
kombinovaná. Další vzdělávání je nabízeno v kurzech Univerzity třetího věku.

