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Itálie
Obor a ročník:

6.rocnik

Druh stáže:

IFMSA

Trvání pobytu:

od Mesic do 1.8.2018-28.8.2018

Název organizace:

Policlinico P.G., Palermo, Universidad di Palermo

Stát:

Italie

Město:

Palermo

Náplň pobytu:
Běžná práce na oddělení, občasna asistence na sále, ambulantní vysetreni
Odborný přínos (1 – 5):

4

Osobní přínos (1 – 5):

3

Ubytování:
Doprava do místa pobytu:
Cena letenky 6000 tam a zpět
Doprava na místě:
všude chodili pěšky.

Koleje
Letecky, přímý let neleti, jedine s přestupem v Rime.

MHD, 1,20 za lístek na 90minut. Kromě plaze jsme ale

Průměrné měsíční výdaje:

400euro

Orientační ceny potravin:
ČR.

Stejne, jídlo v restauracích je na Sicílii levnější než v

Zkušenosti s lékařským ošetřením:

Ne

Tipy pro volný čas:
Byl bohatý social program, který zahrnoval jak výlety po cele Sicílii tak pouze program na odpoledne
či večer v Paleřu
__________________________________________________________________________________
Stát: Itálie
Město: Udine
Název organizace: Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, Universita degli Studi di
Udine
Obor, ročník: Všeob, 5. ročník
Druh stáže: IFMSA
Itálie
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Délka pobytu: 1.7.2017 - 31.7.2017
Náplň pobytu: V rámci stáže na gynekologicko-porodnickém oddělení jsem se chodila dívat na
operační sály, jak gynekologické, tak porodnické, kde jsem měla možnost vidět spoustu císařských
řezů i vaginálních porodů. Moje školitelka se zabývala spíše porodnictvím, takže jsem navštěvovala
převážně ambulance pro riziková těhotenství, morfologické ultrazvuky, viděla jsem amniocentézy a
odběry choriových klků. Nemocniční personál byl velmi milý a pokud jsem měla nějaké otázky, vždy
se snažili najít odpověď v angličtině. Celkově shledávám stáž jako velmi přínosnou nejen z
odborného, ale i osobního hlediska. Jediným negativem je, že prakticky nemůžete udělat vůbec nic,
pouze pozorovat.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: koleje
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Přibližně 2x dražší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
Autem, 7000 Kč
Jaké jsou možnosti místní dopravy: Místní pobočka zprostředkuje a proplatí měsíční jízdenku na
MHD(autobusy), je zde možnost si zapůjčit kolo
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 700 EUR (300 EUR platba IFMSAv ceně ubytování, 1 jídlo denně v menze,jízdenka na MHD) zbytek za potraviny a volný čas
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Místní pobočka
zprostředkovala několik výletů - Verona, Benátky (cena za 1 výlet cca 40 EUR), dobrá dostupnost
vlakem do Terstu, autobusem do Grada či Lignana k moři, velkou výhodou bylo auto k dispozici a
možnost výletu do Slovinska, jehož hranice jsou nedaleko Udine
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ano

Stát: Itálie
Město: Palermo
Název organizace: SISM, A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli, Universita Degli Studi di
Palermo
Obor, ročník: Všeob, 6. ročník
Druh stáže: IFMSA
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Délka pobytu: 1.8. - 28.8.2016
Náplň pobytu:
Stáž v nemocnici - vizity s lékaři - ambulance - sledování zákroků na sále - nejčastěji - občas
asistence při operaci
Jako pozitiva hodnotím bohatý social programme v Palermu, milý přístup všech z organizace, milý
přístup lékařů a zdravotníků v nemocnici. Všichni byli velice ochotní. Jako negativum hodnotím to, že
v nemocnici mluvilo jen málo lidí anglicky, alespoň tedy na mém oddělení (Ortopedie a
traumatologie).
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Kolej
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: V obchodech byly ceny mírně vyšší,
někdy srovnatelné. Restaurace byly o dost dražší.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
Letecky. Není přímý let do Palerma. Letí se z Prahy do Říma a z Říma pak do Palerma. Cena se
pohybuje různě, čím dříve letenku koupíte, tím vyjde levněji. Já ji kupovala přes Student agency za
cca 6000,Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD, 90 min - €1,40, pěšky
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : cca €1150 celkem, ubytování +
letenka = €575, volný čas + stravování = €575=
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: Ano, vyšetřil mě lékař v nemocnici,
kde jsem byla na stáži. Antibiotika jsou v Itálii bez předpisu, takže je můžete koupit volně v lékárně.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): V Palermu je bohatý
social programme, takže nuda nehrozí. Dále se dá vyjít na horu Monte Pellegrino, jet na Etnu,
navštívit botanickou zahradu v Palermu, projít město, kde je spousta památek, jet na pláž atd. Skoro
každý večer byla nějaká párty nebo nás vzali do města tancovat. Někteří chodili běhat, byl turnaj ve
fotbale a stolním tenisu..
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 3
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: Ano

Stát: Italy
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Město: Messina, Sicily
Název organizace: Policlinico "G.Martino", Messina
Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 4.ročník
Druh stáže: IFMSA
Délka pobytu: '2.8.2014 - '30.8.2014
Náplň pobytu: Byla jsem 2týdny na oddělení dětské chirurgie a 2týdny na geriatrickém interním
oddělení. Do nemocnice se chodilo od pondělí do pátku, cca na 5 hodin, ale někdy nás pustili dříve.
Cesta do nemocnice trvala cca hodinu (autobusem, pak tramvají) Pro mě osobně považuji za větší
přínos stáž na dětské chirurgii, hlavně z důvodu jazykové bariéry. Jak s doktory (jen málo z nich
umělo dobře anglicky, většinou jen doktoři vedoucí oddělení), tak hlavně s pacienty. Pokud někdo
neumí italsky, je pro něj rozhodně lepší chirurgické oddělení. Hodně také záleží na doktorech, kteří
Vás mají na starost. Já jsem se setkala jen s velmi dobrým přístupem a snahou leccos naučit a
vysvětlit, ale to rozhodně nebylo pravidlem. Celkově stáž hodnotím velmi pozitivně, bylo zajímavé mít
možnost vidět, jak funguje zahraniční nemocnice, seznámit se se studenty medicíny z různých koutů
světa, procvičit angličtinu atd. Social program byl úžasný (což také u všech stáží nebývá), kontaktní
osoby se nám hodně věnovaly, s každým problémem se nám snažily pomoct a vždy se snažily vyjít
vstříc. Stáž v Messině můžu jen doporučit.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: na kolejích
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: dražší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
letecky do Catanie s přestupem v Římě (cca 5,5tis.Kč)- vyplatí se koupit pár měsíců předem, já ji
kupovala cca 14dní před odletem
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD (měsíční karta cca 30EUR), pěšky
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : cca 500EUR (stravování 100EUR,
cestování+volný čas 400EUR)
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: neměla
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): historické centrum
Messiny, výlety- Millazo, Taormina, Catania, Etna, Liparské ostrovy,...finančně nejnáročnější
položka, ale vyplatí se do ní investovat
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 2
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: spíš ne
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Stát: Italy
Město: Rozzano, Mialno
Název organizace: Instituto clinico Humanitas
Obor, ročník: všeobecné lékařství, 5.ročník
Druh stáže: samostatně domluvená stáž
Délka pobytu: '16/6/2014 - '27/6/2014
Náplň pobytu: Dva týdny jsem strávila na oddělení chirurgie ruky, naprostou vetšinu na operačních
sálech jako asistence operatéra ať už při plánovaných ortopedických, plastických nebo
rekonstrukčních operacích ruky, tak při akutních zákrocích traumat ruky.
Stáž pro mně byla velice přínosnou, jelikož bych se v budoucnu chtěla tomuto nebo obdobnému
oboru věnovat. Na tomto odďělení jsem měla skvělou možnost vidět v poměrně krátkém časovém
úseku velké spektrum zákroku, vzhledem k tomu, že oddělení je specializované pouze na chirurgii
ruky a má v centru severoitalské aglomerace kolem Milána obrovský spád.
Zajímavé pro mně bylo také vidět a trochu poznat práci na jiném než českém nebo anglickém
pracovišti.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: ubytovací zařízení patřící přímo nemocnici
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: minimálně 2x vyšší ceny potravin než v
ČR
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
letecky- easyjet - tam i zpět 5000Kč
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD, 1,5€ jedno jízdné nepřestupné
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 900
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: jako stážista samozřejmě/ sama jsem
žádnou lékařskou pomoc nepotřebovala
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): historické i moderní
centrum Milana, okolí Milana - Bergamo, Lago Maggiore, Lago di Como, venkov okolo jezer - úžasné
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano, už další plánuji
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ano
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Město: Milano
Název organizace: Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Obor, ročník: 4.ročník, Všeobecné lékařství
Druh stáže: IFMSA
Délka pobytu: 4/1/2013 - 4/28/2013
Náplň pobytu: Observace chirurgických výkonů. Příjemné a milé prostředí. Výborný social program
ze strany italských studentů.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Kolej
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Vše 2-3x dražší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
Letadlo, cca 3 000,-Kc tam i zpět, koupit s předstihem.
Jaké jsou možnosti místní dopravy: Metro, tram, trolejbus, bus. Výhodná jízdenka 2x6 na týden za
8,5euro.
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : Ubytování 320eur, cestování
300eur, stravování 200eur.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Výlet do Říma,
happy hours
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 3
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? ano
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ne

Itálie

