
Přivítání všech i Rudy, který přijel z daleka a studentů, kteří nám vyhradili chvíli ve svém 
volném čase. Poděkování fakultě (děkan, proděkan…), Pavle, lektorům a školitelům a 
studentům. 4. setkání školitelů a přátel KPL
Stáváme se nadprůměrným akademickým pracovištěm VPL v rámci českých fakult (ale ne 
v rámci Evropy a světa…) 
Některé slidy vám mohou být povědomé.. Ano, úmyslně se vracím ke slidům z našeho 
setkání v této posluchárně před rokem. Rád bych nyní zhodnotil, jestli jsme dostáli svým 
vytyčeným cílům. 
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Kabinet praktického lékařství oslavil své druhé narozeniny, prospívá, rozrůstá se a 
dále rozvíjí svou činnost. 
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Toto jsou výukové cíle KPL, které jsme si předsevzali a které jsem Vám zde 
prezentoval před rokem. Měli bychom je stále mít v hlavě jako majáky, které nám 
ukazují správný směr. Dovoluji si tvrdit, že je zatím beze zbytku naplňujeme. 
Některé z nich hlavně díky Vaší účasti na výuce. 
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Jádrový tým
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Samí zkušení praktici
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A to nepočítám VP Psychosomatika a projekt Šumavský doktor. Počty studentů se 
budou mírně navyšovat a to znamená i větší nároky na školitelskou síť. 
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Studenti si stáže velmi pochvalovali a hodnotili je 
opakovaně jako nejlepší a nejdůležitější součást 
výuky. Velmi oceňují především možnost reálného 
kontaktu s pacientem včetně fyzikálního vyšetřování 
a možnosti zkusit si a trénovat další praktické 
dovednosti (EKG, odběry krve, aplikace injekce, 
vyhodnocování laboratoře apod.).  Dále oceňují 
diskuse nad pacientem se školitelem, obdivují 
komunikační dovednosti a přístup k pacientům, 
široké spektrum poskytované medicínské, ale i 
sociální a podpůrné péče. Stáž jim také pomáhá 
zorientovat se ve fungování zdravotního systému z 
pohledu pacienta a jeho praktického lékaře. 
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Student musí stáž domlouvat a být v ordinaci veden školitelem, který má smlouvu s fakultou a tento 
také musí být podepsán na potvrzení o stáži!
Školitel nese zodpovědnost a musí mít podepsanou smlouvu s 3. LF!

Tato doporučení se týkají stáží v 5. i v 6. ročníku 
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Toto už se týká spíše delších stáží v létě a v 6. ročníku. A je to náš společný úkol. 
Od nás něco uslyší teoreticky a u vás to uvidí v praxi. 
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Studenti hodnotí domácí návštěvu u pacienta vždy jako zajímavou a přínosnou. 
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O tom už nám ale více poví sami studenti. 
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Novinka: Studenti smějí absolvovat týdenní stáž kdykoliv po obdržení zápočtu z 
kurzu Praktické lékařství I.

21



22



Moc vám děkuji za vyplnění dotazníku POCMUS Q 22! Zájem o výzkum (focus
groups, vybírat pacienty?)? 
Mnoho témat, které se do rozvrhu nevešly… Např. venkovské lékařství
Zapojení KPL do specializačního i celoživotního vzdělávání – spolupráce s Katedrou VPL 
IPVZ
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Zapojení KPL do specializačního i celoživotního 
vzdělávání – spolupráce s Katedrou VPL IPVZ
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Kabinet praktického lékařství je zatím malým bodlákem na akademické louce, ale 
rychle si získává pozornost a uznání. Anebo: My praktici jsme všímaví i k aspektům 
medicíny a stonání člověka, které jiné obory medicíny nedokáží ocenit. 
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