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Indonesie
Město: Bandung
Název organizace: CIMSA-ISMKI, Hasan Sadikin Hospital, Universitas Padjadjaran
Obor, ročník: 3.ročník
Druh stáže: IFMSA
Délka pobytu: 1.7.2016 - 31.7.2016
Náplň pobytu: Docházela jsem na oddělení gynekologie a porodnictví do velké nemocnice každý
den od 7:00 do cca 15:00. První týden jsme měli jen přednášky s ostatními místními studenty, které
jsme provázeli poté celý měsíc. Přednášky byly naneštěstí z velké části jen v indonéštině, do
angličtiny nám doktoři překládali jen velmi málo. Ostatní týdny jsme ale procházeli postupně všemi
částmi oddělení - poliklinika, porodní sál, fertility clinic, onkologie, operační sál, lůžková část, kde
jsme měli šanci vidět mnoho vzácných případů. Jednotlivé případy pacientů jsme poté na závěr dne,
rozebírali s vedoucím doktorem. Měli jsme možnost absolvovat noční směnu, která byla dobrovolná,
ale doporučuji jí, byla jsem přítomna u mnoha porodů a císařském řezu. Velké mínus je, že na
doktory se musí obvykle velmi dlouho čekat. Co se týče aktivit mimo nemocnici, byla jsem spokojená,
každý víkend byl naplánován výlet mimo město. Stáž hodnotím z odborného hlediska průměrně,
nicméně celkově velmi kladně, nejvíce mě překvapila ochota místních studentů se vším poradit a
pomoci.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: na kolejích, samostatný pokoj
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: oběd v místním bistru 30-50Kč.
Potraviny v porovnání levnější o cca 20% než v ČR
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky:
letenka do Jakarty cca 15000czk, Emirates
Jaké jsou možnosti místní dopravy: Angkot-druh místní dopravy, kterou jsem ovšem využívala jen
s místními studenty, jinak pěšky + taxi (Uber), velmi levné
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : cca 630 EUR (stravování, výlety,
volný čas)
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): výlety a večeře s
ostatními zahraničními studenty, nakupování, muzea..
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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