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Izraelci se dohodli s 1. LF UK na společném vzdělávání mediků 

Zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelé několika předních izraelských 

nemocnic podepsali dohody, díky kterým budou moci izraelští studenti medicíny z 1. LF 

UK absolvovat část klinické výuky ve své zemi. Podle děkana 1. LF UK prof. MUDr. 

Martina Vokurky, CSc., by tato spolupráce měla přispět k snadnějšímu nástupu 

studentů do tamní lékařské praxe. Česká lékařská fakulta a izraelské nemocnice se 

zároveň dohodly na intenzivní spolupráci ve výzkumu a simulační medicíně. 

 

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy studuje všeobecné lékařství v angličtině zhruba 140 

izraelských studentů, a ti jsou tak nejpočetnější skupinou zahraničních studentů na fakultě. Po 

ukončení studia v České republice se jich většina vrací zpět do izraelských nemocnic. Strany 

se nyní dohodly, že tito studenti budou část odborných praxí absolvovat v Izraeli a po 

ukončení studia na 1. LF UK budou moci snáze nastoupit do tamní praxe. Průlomové dohody 

o spolupráci podepsal dnes se zástupci nemocnic děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin 

Vokurka, CSc. Jednou z nemocnic, která se ke spolupráci zavázala, je i Nemocnice Sheba, 

podle žebříčku sestavovaném mezinárodní radou expertů pro časopis Newsweek devátá 

nejlepší nemocnice na světě. 

„V řešení dlouhodobého nedostatku lékařů v Izraeli představuje tato série dohod výrazný 

pokrok. Důležité je, že kromě výuky navážeme s izraelskými nemocnicemi spolupráci také 

v oblastech lékařského výzkumu a vývoje technologií pro simulační výuku,“ vyzdvihl děkan 

1. LF UK prof. Vokurka a dodal, že fakulta si přitom zachová kontrolu nad klinickou výukou.  

Jak uvedl proděkan pro mezinárodní studium MUDr. Etian Brizman, BDS, součástí dohod je 

také finanční podpora pro izraelské studenty, kteří si mohou snáze půjčit prostředky na 

studium v ČR. „Největší izraelská banka, Banka Hapoalim, by mohla studentům poskytovat 

velmi výhodné půjčky až do výše 70 procent školného na celých šest let studia s tříletou 

ochrannou lhůtou na splácení,“ řekl Brizman, který se významně podílel na přípravě dohod. 

Vyjednávání se kromě vedení 1. LF UK a izraelských nemocnic zúčastnili také zástupci 

ministerstev zdravotnictví a agentur, které izraelským studentům zprostředkovávají studium 

v ČR. Mezi nemocnice, ve kterých budou moci izraelští studenti absolvovat praxi, patří kromě 

Nemocnice Sheba také Ichilov, Kaplan, Bnai Tzion, Assaf Harofeh a Wolfson. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

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. 
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