Tisková zpráva
V Hradci Králové dne 31. 08. 2017

Nejlepší etiopští studenti medicíny absolvovali stáž ve FN HK
Dva nejlepší studenti medicíny z etiopské Bahir Dar University absolvovali 6 týdenní stáž
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Studentka Addis Tedla a student Dawit Tewabe byli vybráni Univerzitou Bahir Dar ze stovky
nejlepších etiopských studentů medicíny, kteří měli zájem o stáž v Hradci Králové. O finanční
zajištění stáže se podělila americká nadace Aerudio, Lékařská fakulta UK v HK, Nadační fond
Africké srdce, Nadace Východočeská onkologie a FN HK, která organizovala program studijní
stáže.
Cílem stáže byla pomoc při výuce medicíny v Etiopii. Studenti během šesti týdnů prošli klinikami
onkologie a radioterapie, kardiochirurgické a hemato-onkologické, gynekologicko-porodnické a
oční. Byla to pro ně první možnost zahraniční stáže a měli možnost seznámit se v praxi s řadou
metod moderní medicíny, které do té doby znali pouze z učebnic, ať už se jednalo o radioterapii,
operace srdce, transplantaci kostní dřeně nebo o operační léčbu šedého zákalu a gynekologickou
operativu.
„Byli inteligentní, vzdělaní, motivovaní, skromní a milí. Oba byli hluboce věřící křesťané a členové etiopské
pravoslavné církve, se zdravou hrdostí na svoji zemi. Bylo nám potěšením, že si mohli odnést pozitivní zkušenost
jak s královéhradeckou medicínou, tak s přátelským postojem českých lidí,“ říká prof. MUDr. Jiří Petera,
Ph.D, přednostka Kliniky onkologie a radioterapie FN HK, proděkan pro zahraniční styky a vnější
vztahy LF UK v HK, který měl studenty na starosti.
„Byla to pro nás nesmírně zajímavá a přínosná stáž, která nám umožnila vidět moderní medicínu v praxi a také
se seznámit s evropskou kulturou,“ říká Dawit Tewabe, etiopský student medicíny.
„Chtěla bych poděkovat všem školitelům i zaměstnancům nemocnice a fakulty, kteří se o nás starali po stránce
odborné, organizační i společenské,“ dodává Addis Tedla, etiopská studentka medicíny.
„Věřím, že jejich stáž byla prvním krokem k trvalé spolupráci s Bahir Dar University, dodává profesor Petera.
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