
Závěrečná zpráva

CHU Bicêtre
Paris

září 2019- říjen 2020



Termín stáže: Září 2019- říjen 2020 

(bez přerušení během jarní vlny COVID19)

Jméno stážisty: MUDr. Václav Hána, PhD.

Poskytovatel finančního příspěvku:

Obvodní sdružení ČLK Praha 4, Erasmus +

Hostitelské pracoviště:

Assistance Publique Hopitaux de Paris, 

CHU Bicetre

Service d’Endocrinologie et des Maladies de la 

Reproduction

Vysílající pracoviště:

3.Interní klinika 1.LF UK a VFN



Průběh stáže:

Od září 2019 jsem absolvoval roční stáž na klinice Endokrinologie a

centra pro poruchy reprodukce v universitní nemocnici Bicetre v

Paříži. Školitelem byl Profesor Philippe Chanson, přednosta

pracoviště. Toto pracoviště je specializované na onemocnění

hypofýzy, léčbu onemocnění příštítných tělísek, nadledvin, gonád,

diabetu, poruch reprodukce s centralizací pacientů z celé Francie.

Během stáže jsem byl součástí týmu 3 vedoucích lékařů na oddělení

zodpovědných za chod 20ti lůžkového specializovaného oddělení

endokrinologie a diabetologie, denní stacionář pro 12 pacientů,

ultrasonografie štítné žlázy a příštítných tělísek.

Současně probíhala výuka mediků a neatestovaných lékařů, kteří

jsou ve Francii plně zapojeni do provozu oddělení. Součástí výuky

jsou téměř každý den semináře. Vizita na lůžkách probíhá 1x týdně

na lůžkách, 1x pouze s obrazovou dokumentací a lab. výsledky, kde

medici a neatestovaní lékaři prezentují jednotlivé pacienty.

Současně probíhají mezioborové semináře s radiology, onkology,

chirurgy. Během mé stáže jsem absolvoval též několik kongresů a

workshopů na lokální a celonárodní Francouzské úrovni.

Pracovní doba je obvykle od 9h do 18 - 21h.



Ubytování:
pokoj v rámci nemocnice, později byt poblíž nemocnice

Doprava do práce:
pěšky, kolo-Velib, hromadná doprava za 75EUR/měsíc (50% 
příspěvek zaměstnavatele)

Stravování:
Jídelna, krabičky z domova, okolní restaurace, food-trucky 
zajištěné nemocnicí během epidemie COVID



Závěr

Děkuji OS ČLK P4 za finanční podporu stáže, která mi umožnila rozšířit odborné teoretické i praktické schopnosti na 

špičkovém pracovišti. Kromě odborných znalostí zlepšila mé schopnosti prezentace odborných témat a výuky mediků. 

Během stáže jsme publikovali společný přehledový článek v mezinárodním impaktovaném časopise a připravili data pro 

další publikace, které jsou v přípravě.

19.11.2020 MUDr. Václav Hána


