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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Do VFN se hlásí na výpomoc desítky mediků. Téměř osmdesát jich již posílilo 
personál na intenzivní péči a interně 
 
Na výpomoc do pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se od minulého týdne již dobrovolně 
přihlásilo 150 studentů lékařských fakult. Zhruba s třetinou nemocnice počítá na Klinice 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ostatní podle potřeby nasadí na interní kliniky 
nebo plicní kliniku. Medici mají posílit případný nedostatek zdravotnického personálu v souvislosti 
s šířením nového typu koronaviru. 
 
„Za normálních okolností jsou medici běžnou součástí chodu naší nemocnice v rámci praktické výuky a 
několik desítek z nich je tu dokonce zaměstnáno na pozicích sanitářů a ošetřovatelů. S ohledem na šíření 
koronaviru a případného nedostatku personálu se k nám nyní dobrovolně přihlásilo sto padesát 
studentů převážně z první lékařské fakulty. Moc si toho vážíme a děkujeme,“ uvedla náměstkyně pro 
nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA s tím, že studenti kromě 
pracovního poměru formou dohody mohou navíc získat také zkušenosti z provozu zdravotnického 
zařízení v zátěžové situaci.  
V první fázi nasazuje VFN studenty medicíny na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
(KARIM). Další zájemce pak podle potřeby nemocnice nasadí na další oddělení, jako je II. interní klinika, 
IV. interní klinika, Plicní klinika nebo III. Interní klinika. Medici nebudou nahrazovat práci všeobecných 
sester, ale budou zapojeni do různých ošetřovatelských a pomocných prací. Mohou například pomoci 
s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek či polohováním pacientům. 
Vypomáhat mohou ale i na operačních sálech. Rozsah práce závisí na úrovni jejich vzdělání. V případě 
zájmu o výpomoc jsou medikům k dispozici pracovníci Úseku lidských zdrojů VFN. 
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Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v 
ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou léčebnou, 
ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní 
lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. 
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně 
jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má 
nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským 
pracovištěm v ČR. 
 
O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
www.lf1.cuni.cz  
   
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními 
studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, 
specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.  
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a 
postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní 
nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v 
dalších mezioborových centrech. 
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a 
biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity 
Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. 
 

http://www.vfn.cz/
http://www.vfn.cz/
http://www.lf1.cuni.cz/

