Tisková zpráva
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SE LETOS POPRVÉ ZAPOJÍ DO NOCI
VĚDCŮ. PRO VEŘEJNOST PŘIPRAVILA ZAJÍMAVÝ PROGRAM.
V pátek 5. října 2018 mohou obyvatelé Opavy i blízkého okolí navštívit prostory Fakulty veřejných
politik v Opavě v rámci Noci vědců. Letošním tématem je 100 let české vědy. A program bude opravdu
pestrý.
Ústav ošetřovatelství si pro veřejnost například připravil prohlídku výukového bytu a specializované
výslechové místnosti. Návštěvníkům bude umožněna prohlídka prostor výukového bytu, který slouží
především k nácviku praktických aktivit studentům ošetřovatelství. V rámci programu si návštěvníci
vyzkouší jaké je to být imobilním pacientem a seznámí se speciálními pomůckami, které jsou určeny
právě osobám s tělesným postižením, např.: speciální stropní závěsný systém pomáhající s
přemísťováním imobilních pacientů, elektrický i klasický invalidní vozík, nebo speciálně upravené
kuchyňské potřeby pro přípravu jídla. Arteterapii, v rámci které se můžete těšit na mnoho zajímavých
aktivit, např. malování za znění tónů hudby a působení vibrací na pocity člověka. Ti nejmenší si vytvoří
vlastní strom života prostřednictvím otiskování listů. Vyzkoušet si budete moci i kardiopulmonální
resuscitaci. Účastníci se seznámí především s klinickými doporučenými postupy neodkladné
resuscitace. Budou popsány mimo jiné i příčiny a příznaky bezvědomí a bezdeší (náhlé srdeční zástavy).
Závěr praktického nácviku bude věnován nácviku zotavovací polohy. K dispozici bude ukázka
vybraných pomůcek užívaných profesionálními zdravotníky k zajištění životních funkcí, fixaci
zlomenin a transportu raněného. Nebude chybět ani pohled do historie za významnými českými i
světovými osobnostmi, které svou celoživotní prací ovlivnili rozvoj ošetřovatelství, medicíny a pomoci
raněným. Program Ústavu ošetřovatelství uzavře přednáška na téma Závislost na počítačích,
počítačových hrách a automatech. Cílem přednášky je usnadnit posluchačům porozumět fenoménu
závislosti na informačních technologiích, seznámit s typy závislostí a s riziky souvisejícími s užíváním
těchto technologií. Dále budou definovány varovné příznaky, diagnostická kritéria pro jejich odhalení a
možnosti léčby.
Ústav pedagogických a psychologických věd dále příchozím nabídne besedy, přednášky a praktické
ukázky tematicky zaměřené na kriminalistiku, problematiku závislostí a psychologii.
Opavská Noc vědců v rámci Fakulty veřejných politik v Opavě, na níž jsou všichni srdečně zváni, se
uskuteční 5. října 2018 na Bezručově náměstí 14. Kompletní program naleznete
na: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/64
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