NADACE PRO ROZVOJ V OBLASTI UMĚLÉ VÝŽIVY,
METABOLISMU A GERONTOLOGIE
VŠ koleje Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové 9, Česká republika

Závěrečná zpráva
edukační stáže v Maastrichtu v roce 2012
Na základě dohody mezi Univerzitní nemocnici Maastricht (dále jen AZM) a Nadací
pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie (dále jen Nadace) byla v roce
2012 uspořádána edukační stáž zdravotních sester v AZM.
Oproti loňskému roku jsme i naproti finanční tísni zachovali počet stážistek a to 12.
Stáže se zúčastnilo celkem 12 vybraných zdravotních sester se zaměřením na onkologii.
Cílem těchto stáži je ukázat stážistkám jak funguje zahraniční nemocnice, systém
řízení, vzdělávání a v neposlední řadě mají tyto stáže za cíl motivovat a profesně pozdvihnout
nelékařské pracovnice. Holandské zdravotnictví a konkrétně AZM je pro edukační stáž
ukázkou toho jak má fungovat nemocnice, co se pro nás jeví jako vizionářství je edukace
pracovníků, která je zde jednou z hlavních priorit.
Jmenný seznam sester, které se zúčastnily edukační stáže ve dvou skupinách:
I.
skupina: 21/10/2012 – 26/10/2012
Mgr. Andrea Nečasová
FN Hradec Králové
Irena Šebková Šťovíčková
KN Liberec, a.s.
Bc. Pavla Peňázová
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Blanka Sobolová
LDN Svitavy
Petra Marečková
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Bc. Věra Chalupová, DiS.
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
II.
skupina: 28/10/2012 – 2/11/2012
Jana Krpatová
FN Hradec Králové
Mgr. Ladislava Kohoutová
KN Liberec, a.s.
Kateřina Hillermannová
Praktický lékař MUDr. Štěpánková, Dvůr Králové n.L.
Olga Sytařová
Městská nemocnice Hořice
Jiřina Hlávková
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Žaneta Štěpánková
Chrudimská nemocnice, a.s.
Jako vedoucí a současně zodpovědná osoba za dodržení náplně edukační stáže byla
Viera Šandriková. Vedoucí stáže se podílela jak na organizaci programu, tak na tlumočení,
měla z předchozího roku znalost prostředí v AZM.
Zdravotní sestry v doprovodu vedoucí odlétaly z Prahy do Eindhovenu, autobusem a
vlakem se přesunuly z Eindhovenu do Maastrichtu. V AZM pro ně byl připraven odborný
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program, který sestavoval zřizovatel Nadace prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. ve spolupráci s
Henry G. Dewalque (AZM). V Maastrichtu byly sestry ubytované v hotelu poblíž AZM. Jak pro
dopravu, tak pro ubytování byla vybrána nejekonomičtější varianta.
Všechny sestry po skončení stáže vypracovaly závěrečnou zprávu a prezentaci. Se
svými zkušenostmi také mnohé z nich vystoupily na různých seminářích. Z těchto výsledků je
zřejmé, že pořádání takových akcí je velmi přínosné. Zkušenosti získané v AZM sestry aplikují
na svých pracovištích a jsou jimi vysoce hodnocené.
Letos sestry bohužel neobdrželi kreditní body do systému celoživotního vzdělávání, jelikož
ČAS žádost Nadace zamítla.
Celková kalkulace edukační stáže v AZM
Výdaje
Letenky (Travel and Bussines Air Ticket)
Jízdné (stážistky+doprovod)
Ubytování (hotel Randwyck)
Diety (stážistky + doprovod)
Ostatní výdaje
Celkem:

65.674,15.231,75 (593,90 €; kurz: 25,647)
122.663,95 (4.835 €; kurz: 25,37)
105.135,- (4.095 €; kurz:25,647)
124.298,433.003,- Kč

Dotace partnerů
Nadace Preciosa
15.000,Nemocnice+ spolufinancování sestrami
67.200,Dotace celkem: 82.200,- Kč
Výdaje na edukaci 1 sestry činili 36.083,- Kč.
Všechny výdaje včetně faktur jsou evidovány v Nadaci spolu se zprávami zdravotních sester a
jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Informace o edukační stáži naleznete na
www.nadacepzz.cz.
Závěrem Nadace děkuje Nadaci Preciosa, samotným nemocnicím a stážistkám, které
se finančně podílely na edukační stáži v AZM. Věříme, že tuto oblíbenou akci zopakujeme i
letos za podpory našich partnerů.
Zpracovala: Mgr. Viera Šandriková

Hradec Králové, 12. 3. 2013
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