
MARIENHAUS KLINIKUM DILLINGEN 

Na interní klinice v Dillingenu jsem absolvoval 3 měsíční stáž. Město má asi 20 000 

obyvatel, nachází se ve spolkové zemi Saarland v jihozápadním Německu. Nedaleko odsud 

jsou státní hranice s Francií a Lucemburskem. Dopravní spojení je možné buďto autobusem 

Student Agency do Saarbrückenu a pak vlakem, či busem DB z Prahy do Mannheimu a 

následně vlakem až do Dillingenu. Nemocnice spadá do sítě nemocnic Marienhaus. Mateřská 

klinika je v sousední Saarlouis, kde jsou rovněž všechna oddělení, v Dillingenu jen interna, 

neurologie a radiologie. 

Ubytování je zajištěno přímo v bytech v nemocnici. Stravování je v místní Cafeterii. 

Denní řád na klinice: začíná se v 8h ranním sezením s lékaři, následuje práce na 

oddělení, vizity, po obědě sezení s radiology. Denně jsem prováděl odběry krve a zaváděl 

periferní žilní katetry, podával léčiva i.v. Na vizitě primář velmi často zkoušel odborné 

vědomosti. V podstatě záleželo na mé iniciativě, kde budu – zda na oddělení, JIPce či 

v příjmové ambulanci, popř. na ultrazvukovém vyšetření či endoskopii. Práce končila cca 

v 16h. Měl jsem rovněž možnost se zúčastnit třech odborných konferencí. 

Co se rozdílů týče, je zde jiná ATB politika, lékaři nepíší zprávy na PC, ale používají 

diktafony, sekretářky jim to vše přepíší a vytisknou. Zdravotní sestry zde mají jiné 

kompetence. Lékaři na odděleních byli různé národnosti – z Rumunska, Kazachstánu, Gruzie, 

Srbska, Albánie, Ázerbájdžánu, Rakouska. Je zde hodně Italů a Poláků. Je zde vyšší průměrná 

délka života, běžně jsem se setkával s pacienty na oddělení, kteří byli narozeni 1928, 1930, 

1933 a na ten věk byli poměrně vitální. Nejčastější nemocí zde bylo COPD. 

Výlety do okolí: navštívili jsme sousední zemi Lucembursko, ze Saarbrückenu zde 

jezdí přímý autobus. V sousední spolkové zemi jsme navštívili historické město Trier a 

Saarburg. Za návštěvu rovněž stojí francouzská města Metz a Nancy. A také určitě doporučuji 

město Strasbourg. 

Velice mě potěšilo pozvání na pracovní večírek v sousedním městě Saarlouis, 

v nemocnici je velmi milý kolektiv lékařů. Celkově tuto stáž hodnotím velice pozitivně, byla 

to vynikající životní zkušenost. Určitě doporučuji. Pokud uvažujete o zahraniční stáži, 

neváhejte a jeďte! 

Martin Ryšavík 


