
Žáci a studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno pomáhají v nelehké 
době 

Všichni víme, v jak nelehké době nyní žijeme. Neblahé důsledky koronavirové pandemie 
zasahují celou naši Zemi v podstatě ve všech oblastech života. Každý se po svém snaží 
vyrovnat se situací, která nastala. Někdo se snaží pomoci hlavně sám sobě, ale je i spousta 
těch, kteří myslí i na ostatní. A nejen že na ně myslí, ale snaží se pomáhat tam, kde je to 
opravdu nejvíc potřeba a konat konkrétní činy, které si zaslouží pozornost.  

Mezi takové, kteří pomáhají ostatním, patří například žáci a studenti Střední zdravotnické 
školy a VOŠZ Kladno. Ti se aktivně podílí na práci na odběrových místech pro Covid-19.  Zde 
pod odborným dohledem všeobecné sestry vykonávají několik význačných úkonů, kdy se 
museli nejprve skvěle naučit používat ochranné pracovní pomůcky, aby chránili sebe a 
pacienty. Poté zvládli techniku stěru z nosohltanu, ale i administrativní činnost, která je s 
odběry na Covid-19 spojena.  Zcela samostatně provádí na separovaném odběrovém místě 
určeném pro seniory (po tel. objednání) rapid testy  z kapilární krve na zjištění hladiny 
protilátek. 
Dále pak vypomáhají na standartních lůžkových odděleních v péči o pacienty, kdy tak 
pomáhají vykrýt nedostatek zdravotnického personálu.  

Velice prospěšnou činnost žáků a studentů si chválí i Bc. Eva Drahorádová, staniční sestra 
Oblastní nemocnice Kladno, která dodala: „ Studenti si vedou velmi dobře. Jsou aktivní, 
svědomití a pečliví. Umí své vědomosti náležitě využít v nelehké praxi. Je poznat, že váš 
profesorský sbor odvádí skvělou práci.“ V dnešní nelehké době při vzrůstajícím počtu 
nemocných je vítána každá pomoc zdravotníkům, kteří odvádí svou práci často s vypětím 
všech sil, možností a prostředků. Proto zdravotnický personál ON Kladno pomoc žáků SZŠ a 
VOŠZ Kladno přivítal více než s potěšením. To potvrzují i další slova Bc. Evy Drahorádové: 
„Díky této pomoci mohla nemocnice vyčlenit sestry, které tuto činnost donedávna 
vykonávaly, na jiné pracoviště.“ 

Žáci a studenti kladenské Střední zdravotnické školy ale pomáhají i na jiných místech. Patří 
mezi ně například Domov seniorů ve Velvarech, kde se též snaží aktivně zapojit a ulehčit tak 
práci místnímu personálu a zaměstnancům. Mezi další místa, kde jejich pomoc uvítali, patří i 
třeba GaRC Kladno, Alzheimer centrum Nové Strašecí, FN Motol Praha, Nemocnice Slaný, 
Domov pro seniory Nové Strašecí, Domov pro seniory Tuchlovice, Oblastní nemocnice Kolín, 
Nemocnice Rakovník, VFN Praha a další. 

Je více než potěšující, že mladí lidé nejsou lhostejní k tomu, co se děje kolem nich a že se 
snaží pomoci v této nelehké době tam, kde je to nejvíce potřeba. O to větší pozornost si to 
zaslouží v oblasti zdravotnictví, které prochází náročným obdobím v boji s Covidem-19. 
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Žákyně 3. ročníku Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno při pomoci v Domově seniorů ve 
Velvarech 


