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Szakmai látogatás a Selyében

A 11 fős delegáció a Socialog Sundhedsskolen iskolából
érkezett a dániai Vejle városból. A veljei egészségügyi és
szociális főiskola diákjait először dr. Király Edit fogadta a
kórház aulájában. Az ápolási
igazgató asszony a szociális
nővérnek tanuló vendégeknek
bemutatta az ápolási osztályt,
annak vezetőjével is megis-

az osztályt vezető Ábrahám
Róbertnének, hogy ilyen szép,
tiszta és láthatóan jól működő
osztálya van.
Elismerésüket fejezték ki
Unyi Gábor ápolónak, aki fi-

vezetője kifejezte reményét,
hogy hamarosan ők is vendégül láthassák nemcsak az
egészségügyi iskola tanulóit,
de a váci kórház dolgozóit is, hogy egy kölcsönös ta-

A kórház után az iskola dolgozói látták vendégül
a dánokat, majd délután a
váci idősotthonok igazgatója,
Szmolár Attila fogadta a látogatókat. Igazgató úr a korábbi
években is fogadta már a dán
főiskola tanulóit, a velük érkező tanárt régi barátként üdvözölte. Látogatóinak csütörtökön az Arany János út 1-3.
szám alatti részleget mutatta
be. A bemutatkozás után válaszolt a két szociális rendszert
összehasonlító dánok kérdéseire is.
Egy jövőbeni szorosabb
együttműködés reményében,
jó gyakorlatok átvételét célzó
látogatás tervével váltak el a
dánok vendéglátóiktól.
A VSZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
fontosnak tartja a szakmai
kapcsolatok építését, a meglévő kapcsolatok ápolását,-

mertette a tanulókat.
A delegációnak számos
kérdése volt a magyar egészségügyi hálózattal, munkával
kapcsolatban. Érdeklődéssel
figyelték a munkamenetet az
osztályon, majd gratuláltak

atal kora ellenére mosolyogva, odaadóan végezte a napi
munkát. Az ápolási igazgató
asszony megköszönte a látogatást, a vendégek pedig a
lehetőséget.
Niels Landrock a delegáció

pasztalatcserével újítsák meg
az egészségügyet mindkét
részről.
A kórházi látogatás egy
ebéddel zárult, melyet a dán
vendégek a kórház ebédlőjében költöttek el.

nemcsak öncélúan, de úgy,
hogy a vendégei megismerhessék az is+gyakorlati helyeit,
a szakmát, melynek utánpótlását szolgálja -a dán főiskola
diákjainak évről-évre történő
látogatása jó példája ennek. n
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VSZC Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája dán látogatóit látta
vendégül november 15-én,
csütörtökön, a Váci Jávorszky
Ödön Kórház, valamint a Vác
Város Önkormányzat Idősek
Otthona és Klubja.
l Rodney Ágnes
szakmai igazgatóhelyettes

