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Získej titul DIPLOMOVAN¯ SPECIALISTA studiem VO· po maturitû

Jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek
pfiivítal vedení mûsta Boskovice – sta-
rostku Hanu Nedomovou, místostarost-
ku Dagmar Hamalovou a místostarostu
Petra Malacha, za nemocnici námûstka
pro LPP Vladimíra Zemánka. Nové CT
pfiedstavila primáfika radiologického
oddûlení Libûna âapková.  

Nov˘ pfiístroj patfií ve své tfiídû k nej-
modernûj‰ím scannerÛm poãítaãové to-
mografie na trhu, umoÏÀuje rychlej‰í
prÛbûh vy‰etfiení, zásadním zpÛsobem

sniÏuje radiaãní dávku u pacienta a tak-
téÏ sniÏuje zátûÏ pacienta podáním
men‰ího mnoÏství kontrastní látky u
diagnostick˘ch v˘konÛ s podáním kon-
trastní látky. Nabízí také ‰ir‰í spektrum
vy‰etfiení vãetnû vaskulárních, virtuální
kolonoskopie a dokonalej‰í zobrazení
dosud provádûn˘ch vy‰etfiení.  

Souãástí dodávky pfiístroje byl rov-
nûÏ nov˘ tlakov˘ injektor pro podání
kontrastní látky a 3 diagnostické sta-
nice pro anal˘zu a zpracování dat 

získan˘ch CT vy‰etfiení. Zprovoznûní
nového pfiístroje nav˘‰í kvalitu dia-
gnostiky a pfiispûje tak ke stále se
zvy‰ující úrovni péãe o pacienta. Celá
instalace a zprovoznûní CT vãetnû
demontáÏe pÛvodního pfiístroje, 
úprav prostor a základního za‰kolení
zdravotnického personálu byla reali-
zována ve velmi krátkém ãasovém
rozmezí - v prÛbûhu 14 dnÛ.
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Vy‰‰í odborné vzdûlávání je urãeno pro
absolventy stfiedních ‰kol se zájmem o prak-
tickou stránku studia. Studenti získávají 
vût‰í mnoÏství praktick˘ch znalostí a doved-
ností, které velmi oceÀují zamûstnavatelé. 

Vzdûlávání VO· je tfiíleté, ukonãené
absolutoriem. Absolventi získávají vy-
svûdãení o absolutoriu, diplom a právo
pouÏívat titul „diplomovan˘ specialista”
(DiS) uvádûn˘ za jménem. 

VO· ekonomická nabízí obory
Ekonomika a podnikání, Finanãnictví
a bankovnictví a Cestovní ruch. V oboru
Ekonomika a podnikání si studenti mohou
vybrat ze dvou zamûfiení - Finanãní fiízení
a zdaÀování nebo Ekonomika nemovitého
majetku. 

Absolventi mají moÏnost pokraãovat
ve studiu na vysoké ‰kole. Na základû
na‰í spolupráce s nûkter˘mi V· jsou ab-

solventÛm VO· uznávány kredity za
absolvování urãit˘ch pfiedmûtÛ a zkrá-
cena následná doba bakaláfiského stu-
dia. 

VO· zdravotnická nabízí ke studiu 
obor Diplomovaná v‰eobecná sestra.
Absolvent je zpÛsobil˘ k v˘konu zdravot-
nického povolání bez odborného dohledu,
najde uplatnûní ve v‰ech typech zdravot-
nick˘ch zafiízení, a to v rozsahu a na úrov-

ni stanovené pro v˘kon povolání v‰eobec-
né sestry. 

Na‰e VO· je tedy urãena pro absolven-
ty stfiedních ‰kol, ktefií se chtûjí dále vzdû-
lávat, jsou prakticky zaloÏeni, chtûjí získat
praktické dovednosti a uspût na trhu práce. 
Pfiihlá‰ky ke studiu mÛÏete podávat do
31. kvûtna 2018. 
Podrobnûj‰í informace najdete na adre-
se www.vassboskovice.cz.

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická
a S· Boskovice, pfiíspûvková organizace

Nové moderní CT v Nemocnici Boskovice
Ve stfiedu 25. dubna pfiedstavili zástupci nemocnice vedení mûsta a novináfiÛm nov˘ moderní CT pfiístroj GE

Revolution EVO s 64 fiadami detektorÛ, kter˘ nahradil jiÏ morálnû zastaral˘, takfika 11 let star˘ pfiístroj.  


