
 

 

 

 

 

Stáž v Miláně 6. 11. – 19. 11. 2021  

Cesta z Brna do cílové destinace proběhla v pořádku, zastávek bylo dost a provoz na 

dálnicích nebyl žádný, tudíž jsme přijely o skoro dvě hodiny dříve. Když jsme dojely na místo, 

rychle jsme pochopily, že nebudeme bydlet přímo v Miláně. Ubytování proběhlo v pořádku, 

byly jsme seznámeny s tím, kde je zastávka a v kolik hodin se máme dostavovat na pracoviště. 

Po celou dobu našeho pobytu na ubikaci tam s námi byli studenti na tříměsíční stáži, kteří měli 

za úkol se o nás starat.  

První den v práci jsme měly možnost se seznámit s personálem, oddělením, pacienty a 

celkově s harmonogramem oddělení. Bylo nám slíbeno, že zde budeme komunikovat 

anglickým jazykem, což bohužel nebyla pravda. Od prvního do posledního dne na nás personál 

i pacienti mluvili italsky, takže to prvních pár dní nebylo vůbec jednoduché. Doufaly jsme, že 

bychom se mohly dorozumívat pomocí Google překladače, ale to se personálu moc nelíbilo, 

což jsme pochopily, protože to není úplně praktické - jejich snaha s námi takto komunikovat 

vydržela jen dva dny. Nicméně po pár směnách jsme už uměly pár základních slovíček, dokonce 

i vět. Naučily jsme se jejich systém v hygieně, úpravě lůžka, přípravě a podávání jídla, 

manipulaci s pacienty a mnoho dalších věcí. Pracovníci na nás byli většinu času příjemní - 

soudě podle úsměvů a gest, přeci jen jsme jim většinou nerozuměly. Tím, že to byl domov 

důchodců, tak se na nic nespěchalo. Během pauz jsme dostávaly kávu, svačiny a občas i obědy. 

Poslední den jsme od hlavní sanitářky dostaly dárek na rozloučenou a hodnocení našich 

schopností, které bylo samozřejmě výborné. 

Během těchto úžasných dvou týdnů jsme poznaly krásu Milána, viděly jsme mnoho 

památek, pěkných parků a dalších zajímavých míst. Ve volném čase, hlavně po ranních 

směnách, jsme jezdily do Milána i samy po skupinkách. 

Tento pobyt v Miláně zdokonalovali naši skvělí učitelé, kteří nám po celou dobu stáže 

pomáhali řešit všechny problémy, které se občas vyskytly, byli naší největší psychickou 

podporou a zároveň skvělými kantory. Domluva s nimi byla vždy bez jakéhokoliv problému,  

 



 

 

 

 

neustále se nám snažili vyjít vstříc a my jim za to moc děkujeme, bez nich bychom to nezvládly. 

Děkujeme naší škole za možnost zúčastnit se této stáže. 

 

Jílková Andrea a Bryndová Michaela, PS 3.C  


