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Nepál
Město: Dhulikhel
Název organizace: Dhulikhel hospital
Obor, ročník: 3.ročník Zubní lékařství
Druh stáže: Dhulikhel hospital exchange program
Délka pobytu: 31.7.-31.8.2017
Náplň pobytu: Čtyři týdny jsem byla na konzervačním oddělení, kde jsem měla každý den alespoň
jednoho pacienta. Velmi často jsme dlouho čekali než si nás někdo všiml, ale ve výsledku z toho mám
kladné pocity. Spolupracovala jsem s medičkou z Německa a Rakouska o to byla práce snazší.
Poslední týden jsme strávili na chirurgii, kde jsme asistovali při operacích a chirurgických výkonech..
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: privátní hostel u Sharmily
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: vetšinou je vše levnější
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
letecky
Jaké jsou možnosti místní dopravy: autobus, taxi
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 400eu
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): výlety po okolí s
ostatními studenty, ceny jsou poměrně nízké
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: Ano

Město: Chitwan
Název organizace: Sairam dental care
Obor, ročník: Zubní lékařství
Druh stáže:
Délka pobytu: 1.3.-15.3.2016
Náplň pobytu: Dobrovolná stomatologická praxev nemocnici za účelem pomoci zdejším lidem.
Jedna z nejlepších stáží ohledně praxe a zkušeností, které jsem získal. Organizace velice na
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úrovni+výborný lékařský a studentský kolektiv..
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: Hotel
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Velice levné, za 3 dolary si dáte
plnohodnotný místní oběd
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
Cena letenky kolem 17000 Kč
Jaké jsou možnosti místní dopravy: Autobus.
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 750 eur za 14 dní včetne
ubytovaní jídla, kultury sportu a výletů
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?: ano
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): sport, kultura i
výlety, cenově levné
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
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