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Rozpis študentov - turnus IV - 11.03. až 31.05.13 - ŠS 7 + 29
6r_VL_4.turnus_SS_7.pdf
Potvrdenie_o_predstatnicovej_praxi.doc

Štátnicové otázky z internej medicíny
Statnicove_otazky_NOVE_SK.pdf

Základné informácie
Trvanie predštátnicovej praxe je od 7.30 do 15.30 hod. Študenti musia byť prítomní na oddelení o 7.00 hod. Každý študent
musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Medici sa zúčastňujú aj ranných sedení kliniky (zasadačka,
odd. 8B).
Počas predštátnicovej praxe musia medici absolvovať 5 nočných služieb. Nočné služby sa musia vopred dohodnúť s príslušnými
asistentami.
Každý utorok a štvrtok od 12:00 do 13:50 sú výberové prednášky z internej medicíny pre VI. ročník v posluchárni I. Internej kliniky
LFUK, UNB - Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova ul.
V pondelok o 13.00 je klinický seminár pre medikov VI.ročníka, na ktorom budú prezentovať dohodnuté témy. Medici si môžu zvoli
ť tému podľa vlastného uváženia, na základe štátnicových otázok. Vybraný študent (študenti) uvedenú tému spracujú a na seminári
ju spoločne s konzultantom rozdiskutujú.
Každú stredu o 14.00 hod je pre medikov povinná účasť na klinickom seminári kliniky (zasadačka kliniky, odd. 8B).
Individuálne konzultácie s lekármi sa konajú v poobedných hodinách (po predchádzajúcej dohode s príslušným lekárom).
Väčšinu času má študent stráviť aktívnou prácou na oddelení. Robí vizitu u svojich pacientov vo funkcii mladšieho sekundárneho
lekára, pomáha lekárom a sestrám pri príjme pacientov na oddelenie a pri rôznych vyšetreniach.
Študent je povinný denne sledovať pacientov, ktorých má na starosti. Má o nich viesť vlastné záznamy do chorobopisu a vždy, keď je
to možné, sprevádzať pacienta na vyšetrenia, ktoré má ordinované (napr. EKG, röntgen, usg, gastro atď.). Samozrejmosťou je účasť
študentov na veľkej vizite, kde majú referovať o výsledkoch a priebehu choroby u svojich pacientov.
Po čas pred štátnicovej praxe vypracuje ka ždý študent podrobný " Štátnicový chorobopis" u pacienta, ktorého sledoval.
Chorobopis sa má skladať z podrobnej anamnézy, výsledkov fyzikálneho vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení, podrobnej
diskusie a diferenciálnej diagnózy prípadu. Dôležité body správy budú ústne prezentované formou seminára s následnou diskusiou s
asistentami kliniky.
Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe, aktivita pri kontakte s pacientmi, preukázanie nevyhnutných
vedomostí a zručnosti pri ich vyšetrení a tiež úspešná obhajoba referovaného prípadu.
Chýbajúce stáže si môžu študenti nahradiť len po dohovore vo vyhradenom časovom úseku.
Skúšajúci praktickej časti: prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., odb.
as. MUDr. Tomáš Koller, PhD., odb. as. MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., odb. as. MUDr. Peter Jackuliak, odb. as. MUDr. Zuzana
Zelinková, PhD.
V prípade potreby kontaktujte: odb. as. MUDr. Peter Jackuliak, tel. 02/48 234 108, email: jackuliak(at)chello.sk

Povinné semináre z internej medicíny
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Rozpis stáží na hematológii a onkológii
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Osnova štátnicového chorobopisu
Statnicovy_chorobopis.doc
Vzor Štátnicového chorobopisu

ŽELÁME VÁM VEĽA ÚSPECHOV PRI ŠTÚDIU INTERNEJ MEDICÍNY.
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