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Nemocnica 
Stáž prebiehala v mesiaci júl v meste Casablanca v nemocnici CHU Ibn Rochd na oddelení 
Plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Toto oddelenie je centrom pre ťažké prípady 
popálenín v celej krajine a tak bolo možné vidieť veľmi zaujímavé a ťažké stavy. Na 
oddelení sa komunikovalo perfektnou angličtinou, francúzština by bola výhodou. Na 
oddelenie sme prichádzali 7:40 na ranné sedenie, kde sa odprezentovali prípady z nočnej 
služby daných lekárov a navrhovala sa terapia a ďalšie dianie pracovného dňa. 
Vstupenkou na oddelenie bol biely plášť. Boli sme pridelení do tímov lekárov, ktorí nás aj 
tak nechali chodiť tam, kde to v daný deň bolo najzaujímavejšie. Vo všetkom boli veľmi 
transparentní a radi nám všetko vysvetlili. Mali sme prístup na operačné sály, na dennú 
nemocnicu a JIS-ku. Náš deň sa oficiálne končil o 12:00 no často sme ostávali z vlastného 
záujmu aj dlhšie. Po dohode s lekármi bolo možné ostať aj na nočné služby. Rotácia na 
iných oddeleniach nebola možná. Pomáhali sme s gázovaním popálenín a meneniu gáz. 
S lekármi sme komunikovali o jednotlivých pacientoch a brali/volali nás na úkony pri 
lôžku, ak to bolo možné. V dennej nemocnici sme asistovali pri vyberaní drénov, menení 
gáz, vyberaní stehov. 

Strava 
Strava v areáli nemocnice bola zabezpečená v 3-4 jedálňach s dostatočným výberom za 
približne 2,5€ na osobu aj s nápojom.  

Komunikácia 
Komunikácia s LEOm bola na vysokej úrovni, zodpovedal na všetky moje otázky včas 
v predstihu. Počas konania stáže nás priamo usmerňoval a komunikoval s nami o každom 
probléme, ktorý sa vyskytol.  

CP 
Každému incomingovi bol pridelený jeden CP, ktorý sa s nami počas mesiaca vždy 
niekoľkokrát stretol a strávil naplánované poobedie. Moja kontaktná osoba ma prišla 
vyzdvihnúť na letisko, tesne pred polnocou mi pomohla s ubytovaním na internáte. 
Všeobecne boli CPs ohromne nápomocní a vytvárali nám poobedný program 
niekoľkokrát do týždňa. Poobedný program, ktorý nám pripravili zahŕňal surfovanie, 
ktoré stálo 15€ na osobu aj s inštruktorom časovo neobmedzene na jeden večer, navštívili 
sme karaoke bary, reštaurácie, rooftop bary, obchodné centrá, pláže niekoľkokrát do 
mesiaca a aj ich vlastné domovy. 

Incomings 
V Casablance sme všetci incomings boli ubytovaní na jednom internáte, kde sa nachádzala 
spoločenská miestnosť pre trávenie spoločných chvíľ a zábavu. Bolo nás 8 incomings 
pričom 4 z nich boli v nemocnici blízko CHU Ibn Rochd, v Hôpital 20-août. Práve tam sme 
mali zariadený workshop chirurgického šitia. 

Ubytovanie 
Ubytovanie bolo vybavené v Résidence Ziraoui na Boulevard Ziraoui. Internát bol veľmi 
dobrou voľbou práve pre svoju lokalitu, bezpečnosť a vybavenie. Vstup do budovy bol 
strážený strážnikom na vrátnici a budova bola rozdelená na ženskú a mužskú časť. 
V oboch častiach sa nachádzali funkčné výťahy a na prízemí ďalší vrátnik/ochrankár. Izby 
boli vybavené chladničkou, posteľou, stolíkom, skriňou a poličkou. Boli nám ponúknuté 
deky a vankúše, ktoré sme z hygienických dôvodov radšej nepoužili a kúpili si vlastné 
povlečenie a plachty. V izbách sa nenachádzala klimatizácia no spätne ani nebola 



potrebná, keďže jediné, čo nás trápilo väčšmi bola prehnaná vlhkosť prostredia. Prvý deň 
sa vyskytol problém s vodou – zapchaté umývadlo, záchod a nefungujúca sprcha, ktorá 
bola do dňa od upozornenia na vrátnici opravená. Izby boli čisté, na izbe sme boli 
ubytované dve dievčatá. Kuchynka bola k dispozícii na chodbe. Lokalita ubytovania bola 
veľmi dobrá vzhľadom na vybavenosť okolia. Priamo pod internátom sa nachádzala veľká 
lekáreň veľmi dobre zásobená, na ulici boli 3 a viac bankomatov a niekoľko desiatok 
reštaurácií aj európskeho štýlu spoločne s potravinami. 

Doprava 
Na dopravu do nemocnice sme využívali Petite Taxis, ktoré nás stáli 80 centov na jednu 
jazdu. V aute sme sa viezli aj dve aj tri, cestou z nemocnice sme preferovali chôdzu na 
internát. Od nemocnice bol vzdialený asi 30minút peši po frekventovaných cestách 
s dobre upravenými chodníkmi bez ohrozenia. V prípade programu bola veľká ochota zo 
strany našich CPs nás brať na dané lokality vlastnými autami. Väčšina taxi vodičov 
rozpráva po arabsky alebo francúzsky, načo sme sa stretli s veľkou ochotou našich CPs 
nahrávať nám hlasovky vopred, ktoré stačilo pustiť vodičovi, pre lepšie dorozumenie sa. 
Takisto sme využili návrh z ich strany nás počkať a odviezť na dané miesto, ak to bolo 
potrebné. 

Národný program 
Za národný program sme zaplatili 120€, ktorý v sebe zahŕňal cestu mini dodávkou do 
mesta Ouarzazate, ubytovanie v hoteli spolu s večerou a raňajkami a odtiaľ do púšte 
Merzouga s ubytovaním a raňajkami, a cestu späť. Na národný program sme sa spojili 
s incomings z Marakéša a Agadiru.  

Iný víkend sme mali program hradený IFMSA Maroko do mesta Essaouira. Aj na tento 
program sme sa spájali s incomings z už spomenutých miest. Spoločne s LEOm sme 
strávili islamský sviatok Aid priamo v dome jeho rodičov, čo považujem za jeden 
z najkrajších zážitkov. Posledné dni stáže pred jej koncom sme sa už sami incomings 
vybrali do iného mesta (El Jadida) vlakom, čo sa dalo aj bez pomoci lokálnych CPs úplne 
bez problémov zvládnuť. 

Túto mesačnú skúsenosť hodnotím ako najlepšiu investíciu do svojho života. Ak sa 
vyskytli nejaké problémy, vždy boli bravúrne zvládnuté a tak mi to z celkového zážitku 
vôbec nič nevzalo. Ba naopak, zážitky, fotky a videá, ktoré si odtiaľ prinášam tomuto 
miestu spätne pridávajú oveľa väčšiu hodnotu.  

 

 


