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                                     TISKOVÁ ZPRÁVA 

MEDIK ROKU 2017 –  

ŠTAFETU PŘEVZALA NEMOCNICE TÁBOR, A.S. 

Třetí ročník akce Medik roku, kterou organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci 
s Jihočeským krajem a neziskovou organizací HealthCare Institute, o.p.s. míří do Tábora. 
Záštitu nad touto akcí převzala náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, Ph. D. a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.  

První dubnový víkend bude výjimečný pro 95 studentů vyšších ročníků českých a 
slovenských lékařských fakult, kteří ve třinácti soutěžních disciplínách změří své znalosti a 
dovednosti v různých lékařských oborech, vyzkouší si práci se zdravotnickou technikou a  
zažijí i trochu adrenalinu a zábavy. 

Akce Medik roku odstartuje v pátek 31. března v Hotelu Palcát Tábor, kde na bowlingu 
proběhne uvítací večer a všech devatenáct pětičlenných týmů bude mít možnost se blíže 
seznámit a změřit své síly v této „volné disciplíně“. V Hotelu Palcát budou mít medici i 
pozvaní hosté zázemí po celý víkend.  

V sobotu 1. dubna v ranních hodinách se pak všichni přesunou do Nemocnice Tábor, a.s., kde 
proběhne soutěžní den. Budoucí lékaři se v táborské nemocnici utkají v různých disciplínách 
jako je např. ukázka laparoskopických dovedností na různých trenažérech, chirurgické zašití 
rány, zafixování zlomeniny či „rozluštění“ křivky EKG, rozpoznání typu zlomeniny na 
rentgenovém snímku, „porod“ miminka a vyzkouší si při tom i mnoho dalších zajímavých 
zručnostních i vědomostních dovedností. Zakončení soutěžního dne vyvrcholí v sále Hotelu 
Palcát Tábor společenským večerem, kterým bude provázet Jakub Kohák. Vyhlášeny budou 
výsledky soutěžního dne a také to, kdo se stane Medikem roku 2017. Na soutěžící čekají 
zajímavé ceny – stipendované stáže na vybraných pracovištích jihočeských nemocnic, věcné 
ceny a putovní pohár, který převezmou vítězové letošního ročníku. Medici i pozvaní hosté se 
tak po náročném dni mohou těšit na spoustu dobrého jídla, pití, tance a výbornou zábavu. 

Cílem této akce je podpořit studenty medicíny v jejich studiu a poskytnout jim odbornou a 
finanční podporu k jejich dalšímu rozvoji. Současně akce Medik roku pomáhá seznámit 
čerstvé absolventy s kvalitním technickým a personálním zázemím nemocnice, kde mohou 
následně  nalézt zajímavé pracovní příležitosti. První ročník proběhl v Prachaticích, druhý ve 
Strakonicích. Zájem mediků o tuto akci je rok od roku vyšší, letos počet přihlášených 
studentů přesáhl hranici dvou set. 
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