Těžký úděl mediků. Přes den pomáhají, večer se učí na zkoušky
mesto-bohumin.cz, 31. 10. 2020
Za pár let budou stát v první linii automaticky, nyní se ale do centra dění dostali kvůli nedostatku
zdravotníků. Řeč je o medicích, kteří vypomáhají v moravskoslezských nemocnicích.
"Už jsem byla domluvena jako dobrovolník ve Vítkovické nemocnici. Pan hejtman ale zakročil,
tak jsem tady," vysvětlila Tereza Kijonková z Ostravy, studentka čtvrtého ročníku oboru
všeobecné lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU). Tzv. povolávka ji
nasměrovala do nemocnice v Havířově, kde plní roli ošetřovatele sanitáře na oddělení příjmové a
interní ambulance.
"Díky tomu získám zkušenosti a znalosti, s kterými bych se při běžném studiu asi nesetkala,"
připustila dívka a prozradila, že až v Havířově poprvé natočila EKG. "Což je možná překvapivé,
ale je to tak," ujistila.
I když je Kijonková ráda, že si může řadu věcí osahat či vyzkoušet v praxi, dala by přednost
praktické výuce na všeobecném lékařství. Má pocit, že jí praxe utíká jiným směrem. "Máme
povinnou výuku, ta běží a já jsem tady. Musím to pak dohánět samostudiem, a když mi něco
unikne nebo nevím, musím se poradit se spolužáky."
Medička je smířena s tím, že o semestr klinické výuky přijde. Doufá však, že další už stihne.
Navíc jí chybí škola a spolužáci.
"Každý jsme jinde, je to pro nás smutné období," prohlásila dívka, která přesto, že pracuje na
centrálním příjmu, strach z možné nákazy covidem-19 nemá.
Obavy si nepřipouštějí i další dva studenti čtvrtého ročníku LF OU, Dominik Jakš z Rychvaldu a
Radek Kopeček z Bohumína. I oni chtěli pracovat v některé z nemocnic v kraji jako
dobrovolníci. I je hejtmanství povolalo a nemocnice v Havířově umístila na chirurgickou
ambulanci.
"Pro mě je to zajímavé, jelikož se chirurgickému oboru chci věnovat," řekl Jakš, který provádí
základní ošetřování, hlavně převazy, čištění ran a věci s tím spojené. "Beru to jako obrovský
přínos, zjistím know-how od starších doktorů," věří.
Podle Kopečka, který uvažuje o tom, že se v budoucnu zaměří na neurologii, medici poznávají,
že knížky, z nichž se učí, už mají něco za sebou. "Medicína je dynamická, přicházejí nové
techniky. Zjišťujeme, že současné metody jsou modernější," řekl medik, jenž nasazení v
nemocnici vítá. Doufá, že se tak naučí něco, co se mu bude jednou hodit. "Pomoc mi studium
nekomplikuje, beru to jako povinnost," uzavřel.
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