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PRAGUE SELECTIVE: TŘI TÝDNY SE BUDOU AMERIČTÍ STUDENTI MEDICÍNY
UČIT V PRAZE TÉ NEJLEPŠÍ PRAXI OD ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH KAPACIT
Již po devatenácté dnes v Praze odstartoval Prague Selective, největší mezinárodní vzdělávací program
pro budoucí lékaře a jediný český program zařazený do mezinárodního katalogu International Health
Medical Education Consortium Catalogue. „V letošním roce jsme se poprvé zaměřili pouze na studenty
z amerických univerzit. Tři týdny se budou účastnit života čtyř významných pražských nemocnic
a Polikliniky na Národní a získávat praktické zkušenosti z rukou více než dvaceti předních českých lékařů,“
konstatoval MUDr. Martin J. Stránský, ředitel Prague Selective.
Od 11. do 29. července se američtí studenti stanou součástí českých lékařských týmů pečujících
o ambulantní dospělé i dětské pacienty, o hospitalizované v nemocnicích a budou přítomni operačním zákrokům.
Zkušenosti přitom budou získávat od odborníků, jako jsou např. v chirurgii prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,

v neurologii MUDr. Pavel Kršek, M.D., Ph.D., a doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D, v gynekologii doc. MUDr.
Antonín Pařízek, CSc., a v infekčním lékařství MUDr. Petr Smejkal.

Odpoledne jsou pak vyhrazena seminářům a neformálním diskusím. Ve středu 13. července se studenti setkají
s americkým velvyslancem v ČR Andrew H. Schapirem. „Jak se náš svět stává propojenějším, je důležité, aby se
lidé z různých oborů od sebe vzájemně učili a vytvořili tak mezinárodní expertizu. Je dobré, aby studenti medicíny
získali zkušenosti při práci se svými kolegy v zahraničí, aby byli lépe připraveni čelit různým mezinárodním
zdravotním krizím. Česká republika je skvělým místem, kde američtí studenti medicíny mohou začít poznávat jiné
země a učit se od zahraničních kolegů - nejen kvůli úrovni české vědy, technologií a lékařství, ale také kvůli
dlouholetým a pevným vztahům našich dvou zemí. Co se mě týče, těším se na to, až budu moci s letošními studenty
medicíny sdílet svůj pohled na americko-české vztahy,” řekl velvyslanec Andrew H. Schapiro.
O ekonomicky úspěšných a neúspěšných modelech systémů zdravotnictví používaných ve světě, a proč je
například ten český zejména v souvislosti s výsledky hospodaření v porovnání s americkým lepší, budou studenti
diskutovat s MUDr. Martinem Janem Stránským, M.D., FACP, ředitelem Prague Selective a mezinárodně
uznávaným expertem v oblasti zdravotních systémů. Infekční onemocnění nejen v souvislosti s problematikou

uprchlíků či viru Zika pak budou předmětem setkání s primářem Kliniky infekčních onemocnění MUDr.
Petrem Smejkalem. Poslední den programu – v pátek 29. července, studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku.
Po jejím úspěšném složení získají certifikát a dva kreditní body z těch, které jsou předepsány konkrétní vysokou
školou.
Stáže budou studenti absolvovat na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice,
klinikách chirurgie, neurologie a dětské neurologii ve Fakultní nemocnice v Motole, Gynekologicko-porodnické
klinice 1. LF UK a VFN v Praze a Klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Letošního
programu se zúčastní studenti tří významných fakult z USA: St George's University v Grenadě, Rowan University
School of Osteopathic Medicine v Stratfordu v New Jersey, Universidad Central del Caribe v Bayamonu v Portoriku.
Prague Selective absolvovalo od roku 1998 bezmála 1900 studentů z celkem 52 lékařských fakult světa. Ti se
rekrutovali nejčastěji ze Spojených států amerických, ale také z Indonésie, Puerto Rica, Kanady, Anglie,
Holandska, Austrálie, Ukrajiny a Tasmánie. Podrobné informace o programu najdete na
www.pragueselective.com.
Kontakt: MgA. Kateřina Havelková, T.: 774 776 361. E.: havelkova@mjs.narodni.cz.
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ministra spravedlnosti a později ministra školství a spoluzakladatele časopisu Přítomnost. Otec Martina Jana Stránského, Jan Stránský, byl
poslancem za národní socialisty, redaktorem Lidových novin a po odchodu do exilu jejich korespondentem ve Vídni a Londýně. Před rokem
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