
Proč jet na praxi jako zdravotní asistentka do Slovinska 

 

Dle našeho názoru je zahraniční praxe  dobrá zkušenost jak po profesní stránce 

tak i skvělý a přínosný zážitek. 

 

Ještě před naším odjezdem do Slovinska jsme byly plny obav,ale i příjemného 

očekávání toho, co nás v Celje,třetím největším městem Slovinska,čeká. Ráno 

jsme nastoupily jsme do autobusu směrem Praha a raději bychom v tom 

okamžiku zůstaly doma než odjížděly. Cesta autobusem byla velmi dlouhá a 

vyčerpávající,ale po několika hodinách jízdy strávených v autobuse jsme 

nastoupili do letadla a byly jsme šťastné, když po všech turbulencích v pořádku 

přistálo. Pak už následovala krátká cesta do Celje. Konečně na místě. 

 

Naše první dojmy byly dost zkreslené naší únavou a také trochu steskem po 

domově. První večer po příjezdu jsme téměř nezaregistrovaly že jsme mimo 

domov, mimo toho že jsme spaly na cizích postelích nám bylo vše celkem jedno 

a my už se těšily až budeme ve slovinské škole a nemocnici. 

. 

Naše obavy z nás spadly po první návštěvě v celjské škole s učiteli a studenty. 

Všichni se k nám chovali velice přátelsky a byli trpělivý. Ačkoli jsme prošli 

přípravným kurzem z anglického jazyka, tak bariéra zde byla, ale tu se nám 

podařilo odstranit už po pár hodinách.  

 

Vedoucí učitelka nás další den s panem Mgr. Malatou odvedli do nemocnice, 

dostaly jsme pěkné uniformy a vydaly se na praxi. Naše nejčastější činnosti byly 

péče o hygienu pacientů, stlaní postelí, měření krevního tlaku a další jednodušší 

úkony, které jsme směly podle slovinských zákonů provádět. Péče o děti i 

ostatní pacienty nás moc bavila a měly jsme při tom možnost seznámit se se supr 

kluky a holkami ze slovinské školy. Ti nám rádi se vším pomohli, všechno 

ukázali as vysvětlili. Díky kurzu zdravotnické angličtiny z Plzně šlo všechno 

mnohem snáz. 

 

Odpoledne jsme vyráželi na památky do města, občas jsme si něco koupily, 

viděly jsme hrad a také jsme s panem učitelem Malatou vyrazily na prohlídku 

lázní Laško. Na vlastní kůži jsme vyzkoušely místní lázeňské zařízení a opravdu 

to stálo za to. 

 

Těm, kdo budou číst tento článek moc doporučujeme, aby to zkusili také! 

 

Dáda, Pája a Deni 


