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Velká Británie

Obor a ročník:

všeobecné lékařství, 5. ročník

Druh stáže:

IFMSA

Trvání pobytu:

od 30.7 do 30.8.

Název organizace:

IFMSA- Students for global health

Stát:

UK

Město:

Aberdeen

Náplň pobytu:
Práce na oddělení gynekologie, v porodnici a na klinice asistované reprodukce. Celkově hodnotím
jako nejlepší přípravu na zaměstnání za uplynulých 5 let. Zdravotnictví ve Skotsku je na velmi vysoké
úrovni. V nemocnici Aberdeen Royal Infirmary se mi veškerý personál věnoval na plno. Velice
doporučuji!
Odborný přínos (1 – 5):
studentům)

1 (excelentní, velmi profesionální přístup ke

Osobní přínos (1 – 5):

1

Ubytování:

V rodinném domě se dvěmi dalšími stážistkami.

Doprava do místa pobytu:
Z Prahy do Aberdeen není přímý let, ale lze letět přes
různá místa. Já jsem letěla s British Airways přes Londýn. Letenku jsem nekupovala s nějak velkým
předstihem, cena byla kolem 9 000 Kč.
Doprava na místě:
MHD je velmi drahá, jedna cesta autobusem stojí 2,60
liber. Aberdeen je malé město, ideální je chodit pěšky. Vlaky jsou poměrně drahé, cesta vlakem do
Edinburgh vyjde kolem 50 liber zpáteční jízdenka.
Průměrné měsíční výdaje:

přesně nevím

Orientační ceny potravin:
Většina potravin je stejně drahá, některé u nás hůře
dostupné a drahé potraviny jsou levnější a dotupné absolutně kdekoliv. Jídlo v restauraci je ale o
hodně dražší, minimálně jednou tolik, než v ČR. Alkohol je mnohem dražší.
Zkušenosti s lékařským ošetřením:

ne

Tipy pro volný čas:
Výlety jsou finančně náročnejší, ale příroda je dokonalá. V bízkosti je spousta hradů, pláží,
útesů a obrovský národní park.
____________________________________________________________________________
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Město: Londýn
Název organizace: Royal London Hospital, Barts and The London School of Medicine and Dentistry
Obor, ročník: Všeob, 4. ročník
Druh stáže: Elective placement
Délka pobytu: 15.8.2016 - 4.9.2016
Náplň pobytu: Náplň: účast na ranních poradách, návštěva pacientů na oddělení, aktivní účast při
operacích, ambulance, mezioborové meetingy a konzultace
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: John Harrison House - ubytovna přičleněná k
nemocnici
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Vyšší než v Čr
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
Orientační cena 3000, letecká doprava
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD - metro, autobus, půjčení kola
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : Celkové výdaje cca 40000Kč ~
1500€ - z toho letenka 3000, poplatek univerzitě 7000, ubytování 12000, MHD 3500, zbytek
stravování
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Památky, parky,
nákupy, trhy, sport
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
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