Pravidla pro stáže v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání zahraničních studentů
lékařských oborů ve FN Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava, jako praktická výuková základna Lékařské fakulty Ostravské
univerzity a výzkumná organizace přijímá pregraduální i postgraduální studenty lékařských i
nelékařských studijních oborů z univerzit v zahraničí za účelem absolvování střednědobých a
dlouhodobých stáží na klinických pracovištích FNO.
Podmínkou realizace stáže je uzavření řádného smluvního vztahu mezi LF OU a vysílající
univerzitou, kdy se student následně po dobu stáže stává řádným studentem LF OU a vztahují
se na něj veškerá pravidla, pojištění a smluvní vztahy související se studenty LF OU.
Alternativně je možno stáž absolvovat na základě přímého smluvního vztahu mezi FNO a
vysílající vzdělávací institucí, v tom případě je student povinen zajistit si odpovídající pojištění
odpovědnosti za škodu vůči FNO pro celou dobu stáže.
Délka pobytu: 2-3 měsíce
Požadavky na studenta
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

minimálně ukončený čtvrtý ročník studia všeobecného lékařství
plynulá znalost anglického jazyka
absolvování povinného očkování (hepatitida B)
motivovaný student se zájmem o daný obor
zajistit dostatečné finanční krytí stáže
zajistit pojištění odpovědnosti za škodu vůči FNO (v případě přímého smluvního
vztahu mezi FNO a vysílající vzdělávací institucí, bez účasti LF OU)
zajistit splnění případné vízové povinnosti pro vstup na území České republiky

Podmínky realizace stáže
▪

uzavření smluvního vztahu mezi LF OU a vysílající univerzitou, případně
uzavření smluvního vztahu mezi FN Ostrava, studentem a vysílající vzdělávací
institucí

Předmět stáže
Je určen individuálně, dle potřeb studenta a požadavků vysílající vzdělávací instituce, zpravidla se
jedná o:
▪
▪
▪
▪

seznámení se se systémem poskytování zdravotní péče v České republice
seznámení se s organizací práce na odborném pracovišti FNO
nácvik specifických diagnostických, léčebných a operačních technik v daném
oboru
navázání partnerské spolupráce mezi LF OU, FNO a vysílající vzdělávací institucí

Povinnosti vysílající vzdělávací instituce
▪
▪

uzavřít nezbytné smlouvy o stáži
definovat předmět a cíle stáže

Povinnosti FN Ostrava
▪
▪
▪

uzavřít nezbytné smlouvy o stáži
zajistit souhlas přednosty/primáře klinického pracoviště na němž bude stáž
probíhat
zajistit studentovi školitele plynně hovořícího anglickým jazykem

▪
▪
▪

zajistit studentovi odborný program po celou dobu pobytu, v souladu s
předmětem a cíli stáže
zajistit povinná školení pro studenta před zahájením stáže (BOZP, PO, JCI)
nabídnout studentovi možnost stravování ve FNO za cenu pro externí strávníky

Povinnosti LF OU
▪
▪

uzavřít nezbytné smlouvy o stáži
pomoci studentovi se zajištěním ubytování

Finanční náležitosti
Student je povinen zajistit si odpovídající finanční krytí cestovného, ubytování a stravného po
celou dobu stáže.
Kontaktní osoby
Ing. Lucie Malá, vedoucí Oddělení vzdělávání, Fakultní nemocnice Ostrava
Tel.: +420 597 374 063
E-mail: lucie.mala@fno.cz
Daniela Gumulcová, referent pro zahraniční vztahy, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Tel.: +420 553 461 705
E-mail: daniela.gumulcova@osu.cz
Obě organizace postupují při zabezpečování zahraničních stáží ve vzájemné spolupráci. O
veškerých žádostech o zahraniční stáže ve FN Ostrava a postupu řešení bude průběžně
informována rovněž prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., proděkanka LFOU pro zahraniční
vztahy.

