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 Motivací k zařizování odborné stáže byla pro mne  byla moje diplomová práce, která 
se týká modelu cévní soustavy  a jeho simulace. Dalším důvodem bylo  zlepšení německého 
jazyka a získání certifikátu B2, který  tvoří minimální požadavek pro možnost zaměstnání v 
Německu. A v neposlední řadě také zvědavost jak fungují německé nemocnice, jaké mají 
standardy a postupy práce.  
 Odbornou stáž jsem si zařizovala sama, na stránkách http://www.kardiotechnik-in-
deutschland.de/ jsem si zjistila kardiochirurgické jednotky a snažila jsem se kontaktovat 
příslušné pracoviště. 
 Jazyková příprava spočívala v semestrálním studiu předmětu Německý jazyk 3. Před 
nástupem na stáž jsem také absolvovala 4 týdenní denní výuku německého jazyka v Jazykové 
škole Passau (http://www.vhs-passau.de) , kde se mi podařilo získat již výše zmíněný 
certifikát B2. Za tento kurz jsme zaplatila 260 euro. 
 Poté jsem nastoupila na oddělení Herzchirurgie  na Klinikum Passau. Oddělení řídí 
Prof. Dr. med. Parwis Massoudy, velmi hodný a ochotný člověk. Můj přímý vedoucí byl 
hlavní kardiotechnik p. Florian Stracke. Náplň mé práce se týkala všeho okolo mimotělního 
oběhu.  Denně probíhaly cca. 2 operace srdce, kde se tento přístroj uplatňoval. Mým úkolem 
bylo přístroj sestavit, před operací přichystat medikamenty, během operace dělat analýzy 
krve. V průběhu operace jsem  hlídala fyziologické hodnoty pacienta (podle toho byly 
aplikované léky), napojovala katetry ze srdce pacienta k mimotělnímu oběhu, hlídala funkcí 
mimotělního oběhu  a nebo jsem se dívala chirurgům pod ruce a pozorovala průběh operace 
přímo na otevřeném srdci. Vše se samozřejmě odehrávalo za dozoru kardiotechnika. Každý 
den ráno jsem byla také přítomna na vizitě na kardiochirurgické JIP. Všichni na oddělení byli 
velmi příjemní a vstřícní. Jazykové znalosti mi vystačily nikdo se mnou nemluvil nářečím, 
takže žádné velké problémy nenastaly. 
  Za stáž jsem nedostávala žádné peníze, měla jsem však obědy zdarma. Ubytovaná 
jsem byla u mé známé nedaleko nemocnice. Celou dobu pobytu jsem si vystačila s cestovním 
pojištěním, které jsem měla zařízené již před odjezdem. 
 


