
Ukázka zprávy z edukační stáže od paní Mynaříkové   

 

Zprávu předkládá: Mgr. Eva Mynaříková,  

FN Ostrava, Úsek ošetřovatelské péče 

Termín stáže: 11. 8. – 15.8.2014 

Místo stáže: Univerzitní nemocnice Maastricht, 

Holandsko 

Příprava na stáž probíhala přes   e-learningové stránky Nadace.  Vedoucí edukační stáže paní Mgr. Viera 

Šandriková  nám poskytla velmi podrobné instrukce a informace o průběhu stáže, organizačních 

záležitostech, o Univerzitní nemocnici v Maastrichtu, místa ubytování, a způsobem dopravy. Komunikace 

přes e – learning byla rychlá, a pohodlná. Před odjezdem jsme byly dokonce seznámeny i s aktuálním 

počasím v Maastrichtu.  

Doprava byla zajištěna letecky Brno – Eindhoven. Paní Mgr. Viera Šandriková, nás čekala na letišti v 

Eindhovenu a   přesunula se s námi autobusem a vlakem do Maastrichtu. Ubytování bylo zajištěno v 

komfortním a přátelském hotelu Randwyck, výhodou bylo, že hotel byl v těsné blízkosti nemocnice.  

Během návštěv Univerzitní nemocnice v Maastrichtu jsme byly panem Hermanem  Dewalque seznámeny s 

historií a organizací nemocnice. Hlavní činnosti nemocnice je péče o pacienta, vzdělávání a odborná 

příprava a vědecký výzkum. Měly jsme možnost seznámit se s personální politikou způsobem vzdělávání a 

podpory zaměstnanců. Organizační systém v AZM a způsob vzdělávání zaměstnanců je propracovaný, 

jednotlivé činnosti na sebe účelněji navazují, vzniklé problémy se okamžitě analyzují, řeší a kontrolují. 

Velikou výhodou Univerzitní nemocnice je, že si své zaměstnance vychovává a vzdělává sama a výsledkem 

toho jsou spokojení a loajální zaměstnanci. Na každém kroku šlo vidět, že centrem všeho dění v nemocnici 

je pacient, jeho bezpečnost a komfort. Bylo nám rovněž umožněno navštívit Chirurgickou kliniku, 

Onkologické centrum a Centrální operační sály, kde nás provedli manažeři jednotlivých pracovišť a 

seznámili nás se způsobem práce na svých pracovištích a ochotně odpovídali na naše dotazy. 

Ve volných chvílích jsme měly možnost seznámit se s krásným historickým městem Maastrichtem, milou 

společnost nám dělala paní Irma Zadáková a paní Mgr. Viera Šandriková, která výborně zvládala nejen 

organizaci a tlumočení, ale věnovala nám maximální péči i ve volných chvílích  a seznámila nás se 

zajímavostmi  a  životem v Maastrichtu. 

Stáž mohu hodnotit jako velice dobře organizačně zajištěnou, kladně hodnotím i skutečnost, že jsem se 

setkala s kolegyněmi z různých částí republiky, se kterými jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti z našich 

pracovišť. Poznatky získané během stáže jsem tlumočila kolegyním FN Ostrava a určitě budeme čerpat z 

některých získaných poznatků, zejména způsobem a organizací práce na jednodenní chirurgii, poznatky v 

oblasti hygienického zabezpečení na operačních sálech a v oblasti péče o onkologické pacienty.  

Velice si vážím toho, že jsem byla vybraná mezi zdravotní sestry České republiky, kterým bylo umožněno 

díky Nadaci prof. Zdeňka Zadáka navštívit špičkovou Univerzitní nemocnici v Maastrichtu a nahlédnout tak 

do systému zdravotnictví v Holandsku. Nadaci a celému organizačnímu týmu patří velké poděkování za 

jejich činnost, díky které se sestry mohou účastnit a čerpat poznatky ze zahraniční stáže za velmi 

komfortních a důstojných podmínek.  


