MILÍ ŠTUDENTI, BUDÚCE LEKÁRKY A LEKÁRI,
chceli by ste si vyskúšať reálnu medicínu na pracovisku, ktoré vás veľmi zaujíma, ale dosiaľ ste nemali tú možnosť?
Možno máte práve v rozvrhu naplánovanú prax na oddeleniach, ktoré vám až tak veľa nehovoria, a chceli by ste
nakuknúť aj na iné. Veď čo ak práve tie sa vám stanú osudnými?
My by sme vás veľmi radi podporili pri získavaní nových vedomostí, a preto Lekárska fakulta UPJŠ spojila sily
so sieťou nemocníc Svet zdravia. Na základe našej spolupráce vám ponúkame možnosť absolvovať
dobrovoľnú prax na oddelení, ktoré si sami vyberiete a odsúhlasíte s jednou z týchto nemocníc siete
Svet zdravia na Slovensku:
NEMOCNICA

HRK

EMAIL

TELEFÓN

Svet zdravia Michalovce

Eva Gazdičová

eva.gazdicova@svetzdravia.com

0918 454 021

Svet zdravia Humenné

Katarína Havriľáková

katarina.havrilakova@svetzdravia.com

0918 639 479

Svet zdravia Trebišov

Lucia Hrindová

lucia.hrindova@svetzdravia.com

0905 964 694

Svet zdravia Košice

Martina Branovská

martina.branovska@svetzdravia.com

0904 639 788

Svet zdravia Vranov nad Topľou, Stropkov

Veronika Hričanová

veronika.hricanova@svetzdravia.com

0907 607 055

Svet zdravia Rožňava

Eleonóra Barcziová

eleonora.barcziova@svetzdravia.com

0915 787 732

Svet zdravia Rimavská Sobota

Michaela Pivníková

michaela.pivnikova@svetzdravia.com

0918 440 834

Svet zdravia Svidník

Róbert Richter

robert.richter@svetzdravia.com

0911 498 305

Svet zdravia Spišská Nová Ves

Andrea Bendíková

andrea.bendikova@svetzdravia.com

0907 408 768

Dobrovoľná prax nenahrádza povinnú letnú prax, nezískate za ňu kredity, no získate oveľa viac! Novú skúsenosť,
vedomosti a zručnosti. Budete vidieť, ako funguje vami zvolené pracovisko, na ktoré sa počas povinnej letnej praxe
nemusíte ani dostať, ak nie je jej súčasťou.
Dĺžka dobrovoľnej praxe je jeden až dva týždne, závisí to od vašej dohody s konkrétnou nemocnicou. Prax môžete
absolvovať kedykoľvek, keď vám to budú dovoľovať študijné možnosti a zároveň prax umožnia aj aktuálne podmienky vo vami vybranej nemocnici. Vyskúšať si reálnu medicínu pritom môžete na viacerých pracoviskách alebo
vo viacerých nemocniciach. Všetko závisí od vášho odhodlania. Dôležité je iba to, aby ste okrem tejto praxe riadne
absolvovali aj povinnú letnú prax.
ČO TREBA UROBIŤ?
Vybrať si oddelenie, kde by ste chceli praxovať.
Kontaktovať HR koordinátorku v danej nemocnici.
Dohodnúť si vhodný termín a rozsah praxe.
Nemocnica vyplní v zmluve všetky potrebné
informácie a zmluva bude doručená na podpis
vašej lekárskej fakulte.
Po podpísaní zmluvy absolvujete prax podľa pravidiel.

ČO ZÍSKATE?
Môžete vidieť, ako fungujú oddelenia,
na ktoré sa bežne počas letnej praxe nedostanete.
Spoznáte nový kolektív a nový systém práce
na oddelení.
Budete mať viac praktických znalostí.
Získate rozhľad, aby ste sa dokázali ľahšie
rozhodnúť, kam po skončení školy.

Sami viete, že medicína je nikdy sa nekončiaca škola. Je to však zároveň odvetvie, kde svojimi vedomosťami
dokážete človeku zachrániť život. Snažte sa preto stať tými najlepšími lekármi, akými viete byť. Aj prax navyše
vás k tomu privedie. Držíme vám palce.

