
One2One Exchange v Irsku

Jmenuji se Roman Čeloud, pracuji jako lékař v Krajské nemocnici Liberec na Gynekologicko-
Porodnickém oddělení a nacházím se ve čtvrtém roce předatestačního vzdělávání. V únoru tohoto 
roku jsem absolvoval dvoutýdenní stáž v Coombe Women & Infants University Hospital v irském 
Dublinu v rámci ENTOG programu One2One Exchange. Tato zkušenost byla velice zajímavá, ale 
předcházela jí celkem strastiplná cesta.

Myšlenka stáže v jiné zemi mě napadla již po ENTOG konferenci v roce 2018. Z tehdy nabízených 
zemí mě zaujala Velká Británie. Když jsem se ale odhodlal tamního koordinátora kontaktovat, bylo 
mi sděleno, že již do konce roku naplnil kapacitu. Následující měsíce jsem pravidelně kontroloval 
evropské webové stránky ENTOGu. A na přelomu září a října loňského roku se objevila pro mě 
zajímavá možnost: Irsko. Neváhal jsem a napsal na uvedenou adresu e-mail. Po rychlé odpovědi 
koordinátora mě kontaktovala místní hostitelka dr. Mei Yee Ng a věci se daly do pohybu. Tedy, 
relativně. Od personalistky z Coombe jsem obdržel spoustu formulářů s mnoha různými požadavky,
včetně například „irské policejní prověrky“, pro níž zde neexistuje ekvivalent. Stejné dokumenty 
pravděpodobně posílají i lidem, kteří se v Irsku ucházejí o práci ve zdravotnictví. Pozoruhodné 
ovšem bylo, že nikde nebyl vznesen požadavek, abych doložil své medicínské vzdělání. Po několika
desítkách e-mailů a „pouhých“ čtyřech měsících vyřizování dokumentace jsem měl oficiálně 
zelenou. 

Po příletu do Dublinu mě na letišti vyzvedla se svým přítelem moje hostitelka. Odvezli mě k sobě 
domů, v jižní části města, kde jsem byl ubytován. Následující pracovní dny jsem cca 8 hodin trávil 
v nemocnici. 

Coombe Women & Infants University Hospital je starší nemocnice zaměřená se svými 10 000 
porody ročně především na porodnickou část, ačkoliv poskytuje i gynekologickou péči včetně 
běžné operativy. Ze statistiky: 30% císařských řezů (v drtivé většině ve spinální anestezii, a to např. 
i při výhřezu pupečníku), 30% vaginálních extrakčních operací, 75% epidurální analgezie.

Střídal jsem se na různých úsecích (porodní sál, operační sál, ambulantní trakt), přičemž na mě 
dohlížel consultant (ekvivalent atestovaného lékaře) nebo specialist registrar (lékař na konci 
osmiletého vzdělávacího programu). Všichni byli velice vstřícní a přijali mě mezi sebe. Zúčastnil 
jsem se také teambuildingové akce.

Zdaleka nejzajímavější a nejpřínosnější byl ovšem dvoudenní workshop CTG Masterclass pod 
vedením dr. Chandraharana ve městě Limerick. Jednalo se praktický kurz, zaměřený na hodnocení 
CTG z hlediska fyziologie plodu (podobně, jako přednáší dr. Hruban, ale mnohem podrobnější). Z 
nějakého nepochopitelného důvodu byl zcela zdarma, ačkoliv v jiných zemích činí poplatek za 
účast několik set eur. 

Kvůli celkové časové vytíženosti bohužel nezůstalo příliš prostoru na objevování Irska. Což se 
omezilo víceméně na návštěvy různých muzeí, parků a pubů. Další komplikací byl častý déšť, který
je v tomto zimním období poměrně častý. Nicméně se tento termín ukázal jako velice šťastně 
zvolený vzhledem k událostem, jež měly nastat.

Stáž jsem si velmi užil, i když nebylo příliš času na odpočinek nebo poznávání země. Seznámil 
jsem se s novými kolegy, přiučil zajímavým dovednostem a poznatkům, poznal doposud 
nenavštívenou zemi. Profesní přínos hodnotím velmi pozitivně. Mei Yee Ng (která shodou okolností
studovala medicínu v Hradci Králové, odkud pocházím) byla výborná hostitelka. Závěrem bych 
rozhodně doporučil každému, aby absolvoval tuto stáž, ať už v Irsku, nebo jiné zemi. I přes 
počáteční náročnou administrativu se to vyplatí. 


