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Studenti adiktologie pomáhají 
na odděleních pro léčbu pacientů 
s onemocněním COVID-19

Studenti adiktologie ze všech ročníků bakalářského i na-
vazujícího magisterského stupně se v  průběhu března 
a dubna 2021 aktivně zapojili jako dobrovolníci do chodu 
akutně zřízených oddělení pro pacienty s onemocněním 
COVID-19 v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Pra-
ze. Celkem 16 studentů a  studentek působilo při den-
ních i nočních směnách na odděleních II. interní kliniky 
a I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, další tři 
studentky vypomáhaly v  rámci mateřské školy pro děti 
zdravotníků-zaměstnanců VFN, respektive zapojily se do 
procesu organizace očkování proti nemoci COVID-19 při 
Klinice nefrologie.

Studenti působili převážně v  roli sanitářů či podpůrné 
složky pro zdravotnický personál, dělali společnost paci-
entům na odděleních a všichni se této role zhostili nad-
míru vstřícně. Personál využil nejen jejich dovednosti 
a  praktické zkušenosti, ale také ochoty se učit a  zájmu 
o obor adiktologie i pomoc druhým lidem obecně. 

Studentům patří velký dík nejen ze strany Kliniky adik-
tologie, která je jejich primárním vzdělavatelem, ale roz-
hodně i ze strany zdravotníků, kteří předali své pozitivní 
zpětné vazby vedení Kliniky adiktologie, i  ze strany sa-
motných pacientů. Jsme hrdi, že máme ve svých řadách 
aktivní studenty se zájmem o  přímou práci, ochotné 
a lidsky orientované.

Podrobnější popis zkušeností z dobrovolnické činnosti ve 
VFN ze strany samotných zapojených studentů lze najít na 
webu České asociace adiktologů asociaceadiktologu.cz. 

Obrázek 3 | Studenti adiktologie Bc. František Trantina a Olga Bondar 
ve speciálních ochranných oblecích pro práci na odděleních pro pacienty 
s onemocněním COVID-19

Obrázek 1 | Polohování pacienta s těžkým průběhem,  
typická dobrovolnická práce

Obrázek 2 | Dobrovolník, student 2. ročníku BADI kombi Antonín Chrz, hraje 
společně se zdravotní sestrou z II. interní kliniky karty s pacientem, který byl 
v danou chvíli napojen na ECMO (mimotělní membránovou oxygenaci)

Amalie Lososová, Anna Volfová
e-mail | amalie.lososova@lf1.cuni.cz, anna.volfova@lf1.cuni.cz

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie


