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Letošní rok 2013 Entog Exchange hostila Slovenská republika. Má stáž v nemocnici se
odehrávala v Žilině, což je okresní město Žilinského kraje. Je to čtvrté největší slovenské
město, nacházející se 170 km severovýchodně od Bratislavy, na soutoku řek Váhu a Kysuce
v Žilinské kotlině a 28 km od hranic s Českou republikou. Město je důležité průmyslově tak i
jako dopravní centrum. Rozkládá se pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchy.
Den před začátkem stáže jsem přijela vlakem, kde mě na nádraží čekala sympatická
mladá doktorka, u které jsem byla ubytovaná. Druhý den ráno jsme vyrazily do nemocnice,
kde mě představila ostatním kolegům a panu primáři Mrázovi. Ten mě následně provedl
celou budovou. Budova byla sice postarší, ale měli krásně zrekonstruované nadstandartní
oddělení.
Porodní sály byly rozdělené na I. a II. dobu porodní, kdy se mezi dobami rodičky
přemísťovaly. Měli zde i bazének s možností porodů do vody. Podle lékařů zde rodičky rodí
do vody spíše výjimečně, než aby to bylo zvykem. Celkem zde mají cca 1 500 porodů za rok,
z toho 27% císařských řezů a 1,1% vexů a co mě překvapilo, že minulý rok neměli žádný
klešťový porod.
První den jsem asistovala císařský řez a abdominální hysterektomii. Další den jsem byla
jen na operačním sále, za což jsem byla ráda. V Žilině stále převažuje abdominální
operativa, hlavně u hysterektomií. Ve srovnání s mými pracovišti, kde je spíše vaginální
přístup nebo laparoskopicky asistovaný. Zde jsem viděla také poprvé amputaci čípku
děložního, který se u nás neprovádí.
Celkově zde mají 5 atestovaných a 7 neatestovaných lékařů. Kompetence mladých lékařů
byla stejná jako u nás. Fyziologické porody rodili mladí lékaři a k operačním porodům si vždy
volali atestovaného lékaře. U gynekologických operací byli pod dohledem zkušeného lékaře.
Předatestační příprava trvá 5 let a s výkony podobnými jako u nás.
Třetí den, byl státní svátek. Jana mě vzala na procházku městem a odpoledne jsme byly
pozvány na grilování k jejím rodičům na zahradu. Čas utíkal velmi rychle v milé společnosti.
Ve čtvrtek v ranních hodinách jsem odjela na druhou část pobytu, do hlavního města, do
Bratislavy, kde večer bylo slavnostní přivítání všech trainee, kteří se účastnili výměny.
V průběhu celého pátku byla konference na téma role porodních asistentek se žhavou
diskuzí a výměnou zkušeností z různých států Evropy. Dále zde byli vybráni různí trainee,
kteří měli prezentace ohledně pobytu na Slovensku, chodu různých klinik, nemocnic a
osobních dojmů z celé stáže. Dále se diskutovala předatestační příprava v různých státech.
Večer byla velká společná večeře formou rautu.
V sobotu dopoledne probíhaly volby do představenstva a také byl zvolen další stát, který
bude hostit ENTOG Exchange v roce 2015 a to Holandsko.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat za možnost účastnit se takové skvělé výměny. Poznala
jsem spoustu nových lidí napříč celou Evropou. Úžasné bylo srovnání, kde a jak probíhá
předatetační příprava. Poznání různých smyslů pro humor, různé mentality lidí. Tuto výměnu
mohu jen a jen doporučit.

