3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
KATEDRA INTERNÍCH OBORŮ
Prof. MUDr. Michal Anděl
Vedoucí katedry
T+F: 267 162 710, E-mail: int2sec@fnkv.cz
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VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 6. ROČNÍK
Školní rok 2017 / 2018

Výuka vnitřního lékařství v 6. ročníku ve školním roce 2017 / 2018 bude probíhat takto:
Prerekvizitou pro účast v předstátnicovém bloku Vnitřní lékařství je složení všech zkoušek ze 3., 4. a 5.
ročníku. Kontrola bude probíhat na studijním oddělení před zápisem do modulu.
Pro vstup do výuky jsou nutné znalosti z propedeutiky a z odzkoušené látky předchozích ročníků. Velký důraz bude
kladen na praktické znalosti. V praktické části výuky jsou preferovány stáže v mimopražských nemocnicích.
1. ČASOVÝ PLÁN VÝUKY:
Výuka trvá 12 týdnů s následujícím rozvrhem: první dva týdny povinné semináře z vnitřního lékařství; devět týdnů
praxe; týden na přípravu ke zkoušce; poslední týden je vyhrazen pro SRZk z vnitřního lékařství.
2. POVINNÉ SEMINÁŘE:
Povinné semináře budou probíhat vždy první dva týdny bloku Vnitřní lékařství dle rozpisu tak, aby pokryly základní
problémy oboru. Doba seminářů je od 8,30 do 15,45 hod. Na úvodním semináři (pondělí 8,30 hod posluchárna 2.
interní kliniky, pavilon S1 přízemí) obdrží studenti veškeré informace a dokumenty včetně rozpisu seminářů,
logbooku (sylabus dovedností, které si má v rámci stáže student osvojit) a dopisů pro primáře interních oddělení, na
kterých bude probíhat praxe. Potvrzení o účasti na jednotlivých formách výuky bude zaznamenáváno do uvedených
dokumentů podpisem a jmenovkou učitele. Studenti mají možnost požádat o zvláštní semináře buď vedoucího
katedry prof. Anděla nebo vedoucí výuky 6.r. as. Hoffmanovou.
3. PŘEDSTÁTNICOVÁ PRAXE:
Předstátnicová praxe bude preferenčně probíhat v nasmlouvaných nemocnicích. Jedná se o nemocnice v Ostrově
nad Ohří, Kadani, Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Mostě, Liberci, Mladé Boleslavi, Mělníku, Kolíně,
Brandýse nad Labem, Nymburku, Čáslavi a Táboře, eventuelně ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, nebo
dalších pražských nemocnicích. Studenti si rovněž mohou domluvit praxi individuálně i v jiných (nesmluvních)
nemocnicích. V rámci této praxe bude student pracovat pod dozorem na oddělení jako mladší sekundární lékař, tj.
celých 8,5 hod denně. Účastní se ranního hlášení, velkých vizit, rentgenových vizit či ostatních seminářů. Pod
dozorem provádí vizitu na svěřeném pokoji, aktivně referuje o nemocných v průběhu vizit. Veškeré zápisy studenta
do zdravotnické dokumentace musí jím být čitelně podepsány a vždy musí být vidovány ošetřujícím či dohlížejícím
lékařem. Student sám nepředepisuje ani terapii ani složitější vyšetření (typu žádanky na endoskopické vyšetření či
rtg. vyšetření). Podílí se však na diagnosticko-terapeutických rozvahách, účastní se i pitev.
ZÁPOČET:
Zápočet bude udělen před ústní částí SRZk z Vnitřního lékařství předsedou komise a bude zaznamenán i do výkazu
fakulty (SIS). K zápočtu, resp. k SRZk přinese student potvrzené výkazy o absolvované výuce (tj. logbook a výkaz
účasti na seminářích). Zápočet bude udělen při minimálně 80% účasti na seminářích a 100% potvrzení dovedností
a praxe z nemocnice. Nemoc je omluvena do 1 týdne vedoucím výuky, větší absence vedoucím KIO.
STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA – ČÁST VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
SRZ – část vnitřní lékařství se bude skládat:
a) z praktické části - vyšetření nemocného a sestavení chorobopisu (přidělení examinátorům určí vedoucí výuky)
V průběhu zkoušky student popíše EKG křivku a základní RTG snímek hrudníku a břicha.
b) z písemného testu (termín konání určí vedoucí výuky)
c) z ústní zkoušky (k ústní zkoušce je možné přistoupit pouze po absolvování testu i praktické části zkoušky).
Otázky k ústní zkoušce jsou vyvěšeny na webových stránkách 3. LF UK. Ústní zkouška je komisionelní za
přítomnosti examinátorů z 3. LF UK i dalších pozvaných odborníků z jiných lékařských fakult či praxe.
Přihlašování ke zkoušce: Student se přihlašuje elektronicky – do systému elektronického zápisu. Přihlašování
k jednotlivým zkoušejícím není možné. Ke zkoušce je možné přistoupit se všemi splněnými povinnostmi.
Odhlašování ze zkoušky: Student se může odhlásit nejpozději 1 týden před termínem zkoušky v systému
elektronického zápisu. Při odhlášení v době před zkouškou kratší než je týden je formou omluvy pouze potvrzení
od lékaře. Pro ostatní vážné důvody je nutná omluva u vedoucího katedry.
STUDIJNÍ LITERATURA:
Bureš a kol: Vnitřní lékařství. Klener a kol.: Vnitřní lékařství. Češka a kol: Interna.
Doplňková literatura: Kumar and Clark's Clinical Medicine; Harrison´s Principles of Internal Medicine (handbook).
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