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Jižní Čechy

— Ludmila Mlsová

STRAKONICE Strakonická nemocnice se stane o víkendu místem s největší koncentrací studentů
medicíny v Česku. Poskytne zázemí druhému ročníku soutěže Medik roku 2016, v níž se utká o titul
patnáct pětičlenných týmů z českých lékařských fakult.
„Očekáváme příjezd celkem 81 mediků. Kromě 75 soutěžících jsme pozvali i loňský vítězný tým
z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. A loni závodila šestičlenná
družstva,“ říká ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

* Pozvali jste všechny zájemce?

Zájem o účast v soutěži byl tak velký, že jsme museli dalších osmnáct týmů odmítnout. Patnáct
týmů, které budou plnit jedenáct úkolů, je na hranici kvalitní organizace v nemocnici našeho typu.

* Viděl jste 1. ročník soutěže v prachatické nemocnici?

Byl jsem se podívat, jak to kolegové dělají. V Prachaticích jsme načerpali první zkušenosti s
podobnou akcí a u nás jsme soutěž mediků rozvinuli, protože máme navíc ještě jiné medicínské
odbornosti.

* Můžete uvést pár příkladů?

Zapojili jsme třeba i neurologický test, stanoviště oční medicíny či plicního lékařství.

* Jaké další úkoly na mediky v soutěži čekají?

Budou poskytovat také základy první pomoci kriticky nemocnému v terénu, dělat invazivní
diagnostické a terapeutické postupy, především s využitím profesionálních modelů. Utkají se ale i v
disciplínách zaměřených na správnou komunikaci s pacientem a orientaci v základech medicínského
práva.

* Kolik času vám zabrala příprava Medika roku a kolik lidí v nemocnici se na ní podílí?

Připravit celý soutěžní i doprovodný kulturní a sportovně-relaxační program, v němž nechybí
ani společenský večer, prohlídka pivovaru či tenis, nám zabralo asi tři měsíce. O víkendu akce zaměstná
okolo dvaceti našich pracovníků, a to nejen na stanovištích, ale i při provázení skupin mediků.

* Co je cílem soutěže?

Ukázat jihočeské nemocnice medikům a nabídnout jim v nich stáže. A také je seznámit s našimi
lékaři a sestrami, aby poznali vysokou úroveň v jihočeských nemocnicích a případně si je zvolili jako
své působiště po absolvování studia.

* Jak dlouho trvá příprava mladého lékaře po škole, než může samostatně pracovat?

To je podle oborů různé od čtyř do sedmi let. Nejčastěji je to pět let. První dva roky mají základní
kmen, kdy pracují na základních oborech. Od třetího roku se specializují, ve Strakonicích je můžeme
vzdělávat asi pro 15 oborů, ale přesto jdou na čas do Budějovic, Prahy či Plzně.

* Kterými odbornostmi potřebujete doplnit svůj tým?

Gynekologem, internistou, radiodiagnostikem, pediatrem, chirurgem, lékařem pro ARO. Ale na
prvním místě v žebříčku máme zdravotní sestry.

* Proto vznikla soutěž Jihočeská sestřička?

Ano. První ročník hostila loni na podzim prachatická nemocnice a druhý uspořádá letos
krumlovská.

***
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