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Tým Mobility navštívil nové unikátní školicí středisko ve
Francii
Hledat možnosti inovací v profesním vzdělávání sester a úspěšně je realizovat na
mezinárodní úrovni – to má za úkol projekt Mobility koordinovaný českým výrobcem
zdravotnických lůžek LINET. Již třetí mezinárodní setkání týmu, který na projektu
pracuje, se uskutečnilo tentokráte v Paříži. Účastníci se na něm mimo jiné seznámili
s tréninkovým centrem Ilumens, které funguje od letošního června a ke školení
ošetřovatelských dovedností využívá i pokročilých digitálních technologií.
„Nově otevřené centrum potvrzuje trend rostoucí poptávky profesionálů ve zdravotnictví po
modernějších a efektivnějších formách vzdělávání. Využití simulační a virtualizační techniky
v praktickém nácviku dovedností je zatím doménou Spojených států a některých skandinávských
států, ale jak Ilumens, tak samotný projekt Mobility jsou důkazem, že se s podobným přístupem ke
školení budeme brzy setkávat i v dalších evropských zemích,“ říká Veronica di Cara z České
asociace sester.
Na druhou část setkání, která se uskutečnila na české ambasádě v Paříži, zavítal také Stephen
Wanless, který přednáší na univerzitě v Birminghamu manipulaci s pacienty a dlouhodobě
spolupracuje na vzdělávacích projektech společnosti LINET. Na pařížském mítinku představil
speciální oblek, který v sobě kombinuje technologie snímání pohybu a vibrační zpětné vazby. Ten
využívá jako klíčovou pomůcku při výuce správného držení těla při manipulaci s pacientem.
„Setkání pracovní skupině přineslo spoustu podnětných nápadů na inovace v oblasti vzdělávání a
tréninku nelékařských zdravotnických profesí. Přispěl k tomu i velmi vstřícný přístup českého
velvyslanectví. Další setkání se uskuteční na přelomu ledna a února 2014 v polském Krakově,“
doplnila Pavlína Horová, marketingová manažerka společnosti LINET a koordinátorka projektu.

Kromě francouzské a švédské pobočky LINETu na projektu Mobility spolupracují profesní sesterské
organizace z České republiky a Polska a švédská fakultní nemocnice Karolinska. Do července 2014
Mobility přinese seznam doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí a
přispěje tak ke vzniku mezinárodní partnerské sítě, která bude spolupracovat na jejich implementaci.
Projekt umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu
profesního vzdělávání.
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