
Záverečná správa študenta – Erasmus stáž 2013/2014 

Záverečná správa o Vašich skúsenostiach zo študijného pobytu Erasmus poskytuje cenné 

informácie, ktoré prispejú k zlepšovaniu programu a zároveň prakticky pomôžu Vašim 

nasledovníkom.  

 

1. Zahraničná organizácia 

a. Krajina:  

Nemecko 

b. Názov zahraničnej organizácie:  

Martin-Luther Universität 

c. Adresa zahraničnej organizácie (ulica, mesto, PSČ):  

Ernst-Grube Straβe 40, Halle (Saale), 06120 

d. Veľkosť zahraničnej organizácie: veľká 

e. Oddelenie na ktorom ste pracoval/a:  

Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II. 

f. Meno kontaktnej osoby: 

Prof. Dr. med. Matthias Girndt 

g. e-mail kontaktnej osoby: 

innere2@uk-halle.de 

 

2. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 3.6. 2014 

b. Koniec pobytu: 31.8. 2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 3 

 

3. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť) 

Privátna garsónka, s kúpeľňou a kuchyňou. 15 m2. V izbe stôl, posteľ, skriňa 

a stolička. Možnosť využívania spoločnej práčovne. Univerzita ponúka aj 

internáty s moderným vybavením, internetom, atď. avšak oznam o poskytnutí 

ubytovania posielajú až v máji, čo znamená, že v prípade neposkytnutia 

ubytovania na internátoch má človek iba necelý mesiac na nájdenie náhrady.  

b. Cena za ubytovanie: 170 euro/mesiac 

c. Stravovanie – obedy v nemocničnej jedálni so zľavou 3 euro na menu (bežne stál 

obed do 4,5 euro.  

d. Varianty dopravy 

Po absolvovaní imatrikulačného zápisu, študentská zľava na miestnu MHD. Po 

meste možnosť dopravy električkou a autobusom. Mimo mesto vlaky a autobusy 

(do Berlína možnosť jazdy za 9 euro). 

Z Prahy do Halle sa dostane vlak do 4 hodín, cena okolo 40 euro. 

e. Prístup na počítač, internet: 



Dá sa zakúpiť modem u miestneho predajcu. Internet za cca 25 euro/mesiac 

modem okolo 60 euro. Druhá možnosť – pripojiť sa na miestnu free wi-fi sieť, na 

ktorej je možné neobmedzene surfovať.  

 

 

4. Priebeh stáže (hodnotenie pobytu, rady, odporúčania) 

 

Univerzita a jej zamestnanci vychádzajú zahraničnému študentovi maximálne v ústrety. 

Pre zabezpečenie študentských zliav ma zapísali ako študenta, hoci som bol len na 

praktickej stáži.  

Pridelená študentka, tzv. buddy, ma v deň príchodu privítala na stanici, celé dva dni mi 

dobrovoľne ukazovala mesto, radila s dopravou, stravou, jednoducho všetko. 

V nemocnici ma kolektív priateľsky prijal, primár oddelenia sa so mnou denne stretával, 

pýtal sa, či niečo nepotrebujem, v čase svojho osobného voľna mi ukazoval pacientov 

a vysvetľoval postup terapie/diagnostiky.  

Na nefrologickej klinike som pracoval každý pracovný deň, od pol 8 do cca 16 00. Neraz 

aj do 17 00. Moje každodenné povinnosti boli podávanie infúzií, odoberanie krvi, 

podávanie niektorých liekov (napr imunosupresíva pumpou) robenie príjmov, robenie 

špeciálnych testov podľa potreby (napr. ortostatický test, nastavovanie 24 hodinových 

Holterov) a zúčastňovania sa na vizitách. Po krátkom čase ma brali aj na ultrazvuky, 

kde ma nechali vyšetrovať pacientov (dovolili mi aj vyskúšať si zobraziť srdce 

a zhodnotiť stav. Zúčastňoval som sa biopsií obličiek, endoskopických vyšetrení, 

nechali ma vykonať punkciu ascitu a pleurálnu punkciu. Ponúkli mi aj punkciu kostnej 

drene, no nakoniec z časových dôvodov to nevyšlo.  

Deň som strávil na dialyzačnom oddelení, kde ma učili ako viesť záznam pacienta ako 

fungujú prístroje. Asistoval som pri zavádzaní katétra do centrálnej žily.  

Týždeň som strávil na reumatologickom oddelení a týždeň na hematológii-onkológii.  

Počas víkendov som cestoval po Nemecku, odporúčam pozrieť Lipsko, Drážďany (tam 

konkrétne galériu), Berlín a Postupim. Z menej známych lokalít je zaujímavá oblasť 

Harz, ja som bol konkrétne vo Wernigerode. Vlaky sú drahé, treba skúšať cestovať 

busmi alebo stopom. 

 

So stážou som veľmi spokojný. Všetci boli nápomocní a milí. Naučil som sa viac ako 

za semester v škole. Podstatné je, že kladú obrovský dôraz na prístup k pacientovi. Aj 

keď bol pacient nevrlý a pesimistický, nikdy sa nestalo aby to ovplyvnilo lekárovo 

správanie. Veľmi dbali na to, aby bol pacient stále dopredu poučený a aby rozumel čo 

sa s ním bude diať.  Zo strany pacientov som taktiež nemal negatívnu skúsenosť. 

 

Odporúčam prejavovať živý záujem, potom vás nechajú robiť aj náročnejšie veci.  

 

Ak sa dá, najlepšie by bolo zaobstarať si bicykel, ktorým sa človek dostane všade 

a lacno.  


