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Jak to všechno začalo, první kroky 

Jelikož jsem věděla, že máme mít celý letní semestr pouze praxi a žádnou výuku, rozhodla 

jsem se absolvovat praxi na Klinikum Passau. Pro náš obor stáž do Pasova nebyla vypsána  

a s dotazem, zda by bylo možné praxi absolvovat právě na této klinice, jsem se obrátila na 

naší katedře na paní Mgr. Skalickou, která byla velmi ochotná, vstřícná a se vším mi pomohla. 

Na zahraniční oddělení jsem musela odeslat potvrzení od praktického lékaře, že jsem stáže 

schopna, životopis ve formátu Europass a motivační dopis v němčině.  

Díky tomu, že jsem v roce 2012 absolvovala zkoušku a získala Österreichisches Sprachdiplom 

Deutsch úrovně B2 -minimální požadovaná úroveň pro absolvování stáže na Klinikum Passau 

je B1, a byla jsem jedinou uchazečkou o tuto stáž, nemusela jsem absolvovat výběrový 

konkurz, který je běžně uchazeči absolvován. 

Dále bylo nutné si zařídit pojištění, které mi bylo nabídnuté od univerzity a stálo 18 Kč/ den.  

Na rektorátě JČU- Oddělení pro zahraniční vztahy jsem vyplnila a podepsala finanční dohodu. 

Již před stáží jsem byla v kontaktu s paní Heidi Langenbach-Reimpell, která byla velmi 

ochotná. První den své stáže jsem šla za ní a vše potřebné jsme spolu zařídili (skříňku, 

oblečení atd.). 

Také mi bylo nabídnuto ubytování, čehož jsem nevyužila, protože jsem ho měla již sjednané 

v Raβreuthu, cca 20 km od Passau. Každý den jsem do Passau dojížděla. 

 

Náplň stáže 

Má praxe byla rozdělena na: 7 týdnů diagnostiky, 4 týdny radioterapie a 2 týdny nukleární 

medicíny. Ostatní studenti mého ročníku absolvovali 9 týdnů praxe, ale jelikož jsem vyjela na 

stáž od programu Erasmus, musela jsem si praxi prodloužit na 13 týdnů (3 měsíce), abych 

dostala stipendium. V nemocnici jsem se také zúčastňovala seminářů pro pracovníky, které 

byly pořádány ve velkém posluchačském sále. 

Radioterapie –  Praxi na tomto oddělení jsem absolvovala jako první. Všichni na mě byli milí, 

a když jsem potřebovala radu nebo pomoc, byli velmi ochotní. Zde bylo velmi 

důležité získat pacientovo důvěru. S pacienty z tohoto oddělení se přeci 

jenom setkáváte denně. Polohovací pomůcky jsou naprosto jiné, než u nás, 

systém v počítačích je stejný.  Mojí každodenní činností bylo nastavování 

pacientů do správné ozařovací polohy a porovnávání verifikačních snímků na 

počítači. Mají zde 2 lineární urychlovače, z toho jeden s cone- beam CT. 

Několikrát jsem se byla podívat na Seed implataci a uterovaginální 

implantaci s afterloadingem. Také zde mají laserovou terapii, kterou jsem  

u nás neviděla. 



Nukleární medicína- Zde jsem strávila 2 týdny, které následovaly hned po radioterapii. 

Pracovníci na tomto oddělení jsou také velmi příjemní a laskaví. Toto 

oddělení je mnohem větší, než v Českých Budějovicích. Mají zde 

několik gamakamer, SPECT/CT, PET a E-CAM. Programy v počítačích 

jsou jiné než u nás. Systém, který je zde zaveden se od pracoviště 

v Českých Budějovicích také liší. Každý pracovník si zde připravuje sám 

své radiofarmakum, podle toho, na kterém přístroji zrovna daný den 

pracuje, a také ho poté sám pacientovi aplikuje (s výjimkou vyšetření 

srdce, kde ho aplikuje lékař). Zde jsem nastavovala pacienty do 

správných poloh a před vyšetřením štítné žlázy jsem odebírala 

pacientům krev. Na každém přístroji jsem po různých vyšetřeních 

vyhodnocovala a zpracovávala snímky z vyšetření pro lékaře. Také jsem 

si vyzkoušela si přípravu radiofarmaka. 

 

Diagnostika- Praxi na tomto oddělení jsem absolvovala jako poslední a strávila jsem zde 7 

týdnů. Také na tomto oddělení jsou pracovní milí a rádi pomohou nebo 

poradí. Oddělení radiologie je obrovské. Mají zde 2 CT přístroje od firmy 

SIEMES, jednu 1,5 T, jednu 3T a jednu otevřenou magnetickou rezonanci. 

Rentgen a zvlášť vertigraf, kde se provádí snímkování pouze plic.  Při praxi na 

tomto oddělení jsem chodila snímkovat na různá oddělení pojízdným 

rentgenem, samozřejmě pod dohledem. Dále jsem se zúčastňovala 

angiografie a různých vyšetření s podáním kontrastních látek. Systém zadávání 

pacientů do pc a vyhodnocování snímků je jiný, než v českobudějovické 

nemocnici. 

 

 

Proč jet? 

• Zdokonalíš si jazyk 

• Poznáš nové, milé lidi 

• Poznáš jiný systém, než je u nás a získáš nové pracovní zkušenosti 

• Každý den budeš mít ve své skříňce čisté oblečení 

• Každý den budeš mít oběd zdarma (výběr z více možností) 

 

Případné dotazy ráda zodpovím:  balabanova@atlas.cz. 


