Specializační vzdělávání – Výživa dospělých, praktická část OM5
Vítkovická nemocnice a.s. získala 1.11.2012 akreditaci k realizaci praktické části specializačního vzdělávacího
oboru Výživa dospělých, praktická část OM 5.
Následující informace jsou určeny pro nutriční terapeuty, kteří mají zájem v rámci specializačního vzdělávání v oboru
Výživa dospělých o absolvování odborné praxe pod vedením školitele na našem akreditovaném pracovišti.

Postup při zajišťování praktické části specializačního vzdělávání v programu
VÝŽIVA DOSPĚLÝCH, OM 5
Žadatel si nejprve zajistí termín praxe emailem nebo telefonicky u garanta / vedoucího nutričního terapeuta
Vítkovické nemocnice a.s.:

1.

·

Vedoucí nutriční terapeut: Mgr. Marie Kohutová – tel. 724 255 329, marie.kohutova@nemvitkovice.cz
(poliklinika - budova H2, 2.patro)

2.

Vyplní Přihlášku k vykonání praktické části specializačního vzdělávacího programu ve Vítkovické nemocnici
a.s. Vyplněnou přihlášku s předem dohodnutými termíny pro vykonání praxe žadatel zašle ke schválení garantovi
praktické části specializačního vzdělávání, který navrhované termíny potvrdí a předá přihlášku na personální
oddělení Vítkovické nemocnice a.s. Přihlášku je třeba podat minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem
praktické části.

3.

Na základě podané žádosti připraví personální oddělení smlouvu o zajištění odborné praxe:
·

personální odd.: Ing. Jan Poštulka, tel.595 633 090, 724 831 843, jan.postulka@nemvitkovice.cz .

·

zástup – sekretariát oddělení ošetřovatelské péče: Silvie Chlebišová, tel. 595 633 085, 724 649 940,
silvie.chlebisova@nemvitkovice.cz

Smlouva je uzavřena buď se zaměstnavatelem žadatele, nebo se žadatelem samotným. Smlouva
se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Personální oddělení Vítkovické
nemocnice a.s. zašle e-mailem připravenou smlouvu k podpisu. Podepisuje ji nejprve zaměstnavatel žadatele,
případně žadatel. Žadatel zašle podepsanou smlouvu poštou na personální oddělení Vítkovické nemocnice a.s.
Při zahájení praxe obdrží frekventant podepsanou smlouvu.
4.

Poplatky za uskutečnění praktické části specializačního vzdělávání se řídí platným
pro vykonávání stáží a praxí ve Vítkovické nemocnici a.s. a v současné době činí : 540,- Kč /den.

5.

Poplatky musí být uhrazeny před zahájením odborné praxe. Mohou být složeny v hotovosti v pokladně Vítkovické
nemocnice a.s. nebo poukázány na bankovní účet Vítkovické nemocnice a.s. (specifikace účtu je uvedena ve
smlouvě). Při bankovním převodu je nutné uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení frekventanta. Úhradu
provádějte až poté, co garant specializačního vzdělávání potvrdí termín odborné praxe.

6.

Účastník specializačního vzdělávání doloží na personální oddělení Vítkovické nemocnice a.s.:

ceníkem

·

doklad o uhrazení poplatku za odbornou praxi (kopie výpisu z účtu, případně příkazu k úhradě nebo
příjmového dokladu z pokladny Vítkovické nemocnice a.s.),

·

v případě, že frekventant uzavírá smlouvu sám, doporučujeme navíc uzavřít pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu povolání (poskytování zdravotní péče).

Na personálním oddělení účastník podepíše „Poučení účastníka odborné praxe“. Po celou dobu praktické výuky
je povinen prokazovat se jmenovkou, kterou mu vystaví Vítkovická nemocnice a.s.

7.

Průběh praktické části specializačního vzdělávání v programu Výživa dospělých:
·

frekventant si vyřídí nezbytné administrativní formality na personálním oddělení Vítkovické nemocnice a.s.,
(budova K – ředitelství, 2.patro, naproti výtahu),

·

před zahájením praxe bude proškolen v základní problematice BOZP a PO. Školení probíhá vždy každou
středu od 7:00 hod. v zasedací místnosti na ředitelství Vítkovické nemocnice a.s. (budova K, 1. patro),

·

dostaví se na oddělení Nutriční péče za vedoucím nutričním terapeutem (budova H2, 2.patro); zde obdrží klíč
od šatny, vizitku, následně bude seznámen s provozem pracoviště a bude přidělen k příslušnému školiteli,

·

účastník specializačního vzdělávání si přinese vlastní pracovní oděv (bílou halenu a kalhoty, případně bílý
nebo bledě modrý svetr nebo mikinu a bílou zdravotnickou obuv), vlastní psací potřeby, kalkulačku a blok.

Místní doprava, ubytování, stravování
·

Z autobusového nádraží: tramvají MHD č. 2, 12, 13 (Náměstí republiky) - výstupní zastávka Mírové náměstí,
pak pěšky cca 5 min.

·

Z vlakového nádraží Ostrava - Svinov: tramvají MHD č. 3 (Svinov mosty, horní zastávka) - výstupní zastávka
Mírové náměstí, pak pěšky cca 5 min.

·

Při použití vlastního dopravního prostředku: lze po dohodě parkovat v areálu Vítkovické nemocnice a.s. nebo
kdekoli v blízkém okolí areálu nemocnice.

·

Ubytování Vítkovická nemocnice nemá k dispozici, každý žadatel mimo Ostravu si zajistí sám. Doporučujeme
následující ubytovací zařízení v blízkém okolí nemocnice:

·

·

Ubytovna Nerudova, Nerudova
www.ubytovnanerudova.cz

·

VŠ kolej Vítkovice, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice, tel: 596 761 053, www.kolejvitkovice.cz/ubytovanipro-verejnost

·

Ubytování ve Vítkovicích, Halasova 20, Ostrava–Vítkovice, tel: 605 260 481, 596 614 095,
www.ubytovanivitkovice.cz

·

Real & Hotel DMH s.r.o., Výškovická, 2498/122, Ostrava-Zábřeh, tel: 774 113 422, www.hoteldmh.cz

·

Pata Negra, Věšínova 29, Ostrava-Zábřeh, tel: 774 493 889, www.patanegra.cz

·

Hotel Veronika, Mírové náměstí 3d/519, Ostrava-Vítkovice, tel: 596 664 001, www.hotelveronika.cz

·

Hotel Aron, Lidická 22/179, Ostrava–Vítkovice, tel: 596 612 495, 737 545 231, www.hotel-aron.cz

·

Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava–Zábřeh, tel: 597 221 142, www.hotelvista.cz

23,

Ostrava-Vítkovice,
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Stravování: možno zakoupit obědy v personální jídelně. K dispozici rovněž kantýna v areálu nemocnice.

Co vzít s sebou
·

Logbook

·

Studijní průkaz

·

Zdravotní průkaz

·

Bílý pracovní oděv

·

Bílou zdravotnickou ochrannou pracovní obuv

·

Psací potřeby

·

Kalkulačku

·

Potvrzení o zaplacení poplatku za odbornou praxi

