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Tunis
Město: Tunis
Název organizace: ASSOCIA-MED
Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 5. ročník
Druh stáže: IFMSA
Délka pobytu: 1/7 - 31/7/2016
Náplň pobytu: Během stáže jsem každý den dojížděl na chirurgické oddělení, kde jsem byl celé
dopoledne. Na oddělení jsem se účastnil běžného denního provozu a snažil se pomoci starším
lékařům s jejich prací. Odpoledne jsme měli většinou společný sociální program s místnímy studenty.
O víkendu jsme měli společný velký výlet. Tunis je velké město, plné milých, vstřícných lidí. Zažil
jsem konec Ramadánu a musím uznat, že pro Evropana je to něco mimořádného. Tuniské jídlo stojí
za vyzkoušení, je výborné a dietní. Za negativum hodnotím míru organizace místním koordinátorem.
Nebyl jsem informován o programu a organizační věci jsem se dozvídal na poslední chvíli. Stáž mi
přinesla do života výbornou zkušenost, mezinárodní kontakty, zlepšení jazykové urovně, poznání
nové krásné kultury a možnost porovnání úrovně zdravotnictví v jiné zemi,
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: v hostelu
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: stejné, místní jsou levnější, evropské
dovážené jsou dražší něž v ČR
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky: Leteckou společností Tunisair z Mnichova do Tunisu, cena cca 8500,- doporučuji koupit
letenku v předstihu
Jaké jsou možnosti místní dopravy: nejčastější a téměř jediná možnost dopravy je taxi, cena do
nemocnice a zpět 4 eura (možnost dělit mezi ostatni studenty)
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 480 euro (jídlo pro vlastní potřebu
60, ubytování 0, cestování 260, taxi 40, volný čas 120)
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Místní oragnizace
pořádá národní společné výlety, na ně vybírají 235 euro. Využivali jsme možnost návštěvy různých
nedalekých pláží.
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
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