Praxe studentů 6. ročníku v rámci přípravy ke státní rigorózní zkoušce:
Praxe studentů 6. ročníku probíhají zejména ve smluvních nemocnicích. Výjimečně, z důvodů
hodných zvláštního zřetele, může student požádat o praxi v nesmluvní nemocnici (např. v místě
trvalého bydliště studenta, který si tímto pobytem bude mít šanci zvýšit pravděpodobnost
přijetí do pracovního poměru, či z důvodů rodinných), a to prostřednictvím e-mailu
praxe@lf3.cuni.cz .
Vedení fakulty nebude povolovat stáže v pražských fakultních nemocnicích a na
klinikách ostatních pražských lékařských fakult.
Až na výjimky by měl každý student absolvovat praxi alespoň ze dvou státnicových oborů
mimo FNKV, a to právě ve smluvních nemocnicích. Jejich seznam viz
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-313-version1-6r_prehled_smluvnich_nemocnic.pdf
Praxi ve smluvních nemocnicích zajišťuje studijní oddělení – referentka pro 6. úsek studia
(Mgr. V. Stožická). Ve smluvní nemocnici je možné zajistit ubytování v tamním ubytovacím
zařízení (pokud nemocnice disponuje ubytovnou). Poplatek za ubytování fakulta proplatí na
základě předložení dokladu o jeho zaplacení, náklady na stravování a dopravu propláceny
nejsou. Na webu fakulty (http://www.lf3.cuni.cz/3LF-313.html) pro Vás budou v průběhu září
2016 připraveny dopisy pro primáře oddělení příslušné nemocnice a sylaby dovedností, které si
mají student v rámci stáží osvojit. Dále je nutné si na studijním oddělení vyzvednout smlouvy
pro zvolenou nemocnici.
Praxe ve FNKV se umožní jen studentům, kteří pro pobyt v Praze mají zásadní důvody
(zdravotní, sociální, pracovní).
Studenti, kteří požádají o stáž v nesmluvní nemocnici, a tato stáž jim bude schválena, si praxi
zajišťují sami. Náklady na ubytování se v tomto případě studentům neproplácejí. Studijní
oddělení poskytuje smlouvy pro nemocnici.
V případě zájmu o absolvování praxe v zahraničí (Erasmus apod.) postupujte, prosím, dle
pokynů uvedených v Příkazu děkana č. 17/2013 se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2, viz
http://www2.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/studium/journal/prikazydekana/p-2013-17.pdf

Nejzazší termíny pro zaslání informace, kde budete plnit praxi:
(zasíláte na e-mail: praxe@lf3.cuni.cz)
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KRUHY:

1) VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – II.

Prerekvizitou pro účast v předstátnicovém bloku Vnitřní lékařství – II. je složení všech
zkoušek ze 3., 4. a 5. ročníku.
Interní oddělení, na kterém budou studenti stážovat, musí být všeobecně zaměřené a
disponuje akutním interním příjmem. Dále by měli studenti alespoň 1 týden stážovat na
koronární jednotce, či jednotce intenzivní péče.
Průběh Vnitřního lékařství – II.:
1. a 2. týden: všichni studenti absolvují cyklus seminářů (každý všední den od 8:30 do 15:45).
Semináře budou probíhat ve FNKV; pouze ve druhém týdnu v pondělí a úterý dopoledne
(upřesní se příp. na 1. semináři) budou všichni studenti absolvovat seminář na Klinice
pneumologie a hrudní chirurgie v Nemocnici Na Bulovce.
3. – 11. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou stáž z vnitřního lékařství (praxi).
12. týden: studijní volno – příprava na SRZK, dále v tomto týdnu absolvují studenti také
praktickou zkoušku a závěrečný písemný test. Podrobné informace k praktické zkoušce,
zápočtovému testu i příslušné SRZK Vám budou sděleny na seminářích.
13. týden: probíhají SRZK.

2) GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ – II.
Průběh Gynekologie a porodnictví – II.:
1. týden: bude věnován seminářům, které všichni studenti absolvují v ÚPMD:
semináře probíhají od 8.30 ve velké posluchárně ÚPMD.
2. – 4. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou stáž (praxi) ve smluvních nebo
nesmluvních nemocnicích, anebo – podle kruhu – v ÚPMD/FNKV. Celou praxi je nutné
absolvovat v jedné nemocnici.
V případě praxe ve FNKV/ÚPMD je rozdělení studentů následující:
- studenti z kruhů 1,2,3,4,6 absolvují praxi v Ústavu pro matku a dítě v Praze –
Podolí (ÚPMD).
-

studenti z kruhů 5,7,8 absolvují praxi ve FNKV.

Studenti, kteří budou (dle kruhu) plnit praxi ve FNKV, budou rozděleni do 3 menších skupin,
které budou rotovat po následujících pracovištích:
- 1 týden – FNKV (porodnice)
- 1 týden – FNKV (gynekologie)
- 1 týden – ÚVN (Gynekologická klinika).
Rozdělení studentů a systém rotování Vám bude upřesněn vždy na 1. semináři.
Na závěr praxe, v pátek, budete psát ve FNKV zápočtový test. Podrobné informace
k zápočtovému testu i příslušné SRZK Vám budou sděleny v prvním týdnu na seminářích.
5. týden: studijní volno – příprava na SRZK.
6. týden: probíhají SRZK.
3) DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ – II.
Průběh Dětského lékařství – II.:
1. týden: všichni studenti absolvují ve FNKV řetězec seminářů.
2. – 4. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou stáž (praxi).
5. týden: studijní volno – příprava na SRZK.
6. týden: probíhají SRZK.

4) CHIRURGIE
Průběh Chirurgie:
1. týden: všichni studenti absolvují ve FNKV cyklus seminářů, které jsou zaměřené na nosná
témata jednotlivých oborů. Semináře budou probíhat každý den od 8:00 do 15:00.
2. – 9. týden: všichni studenti absolvují předstátnicovou stáž (praxi).
10. týden: studijní volno – příprava na SRZK.
11. týden: probíhají SRZK.
Praxe má mít podobu práce mladšího sekundárního lékaře (ranní hlášení, vizity, převazy,
ambulance, sály). Existují 2 způsoby, kterými lze praxi absolvovat:
1) Celou praxi (tj. 8 týdnů) plníte mimo FNKV (tj. mimo Prahu – ve smluvních nebo
v nesmluvních nemocnicích, příp. v rámci Erasmu) – v případě, že si zvolíte tuto
alternativu, budete v rámci praxe absolvovat:
- 2 týdny všeobecné chirurgie (nebo 1 týden všeobecné chirurgie a 1 týden dětské chirurgie)
– dle Vaší volby,
- 2 týdny ortopedie,
- 2 týdny urologie,
- 2 týdny na ARO.
Pokud si zvolíte absolvování praxe mimo FNKV, je možné absolvovat jednotlivé
dvoutýdenní bloky v různých nemocnicích (např. 2 týdny všeobecné chirurgie v Krajské
nemocnici v Liberci, 2 týdny na ARO v Kolíně, atd.). Pořadí, v jakém budete jednotlivé
2týdenní bloky plnit, není stanoveno.
NEBO
2) Celou praxi (tj. 8 týdnů) plníte ve FNKV – v případě, že si zvolíte tuto alternativu,
budete v rámci praxe absolvovat:
- 1 týden všeobecné chirurgie ve FNKV nebo 1 týden dětské chirurgie v Thomayerově
nemocnici (dle Vaší volby),
- 1 týden ortopedie ve FNKV,
- 1 týden urologie ve FNKV,
- 1 týden kardiochirurgie ve FNKV,
- 1 týden neurochirurgie ve FNKV,
- 1 týden popáleninové medicíny ve FNKV,
- 1 týden plastické chirurgie ve FNKV,
- 1 týden na ARO ve FNKV.
Studenti, kteří se na praxi přihlásí do FNKV, budou na prvním semináři rozděleni do 8
podskupin, které se budou na výše uvedených klinikách FNKV postupně střídat dle rozpisu,
který obdrží na prvním semináři. Rozdělení do podskupin na prvním semináři si bude
organizovat a zajišťovat MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.
Obě varianty nelze kombinovat! – tzn. buď plníte celou praxi ve FNKV v Praze nebo
plníte celou praxi mimo FNKV, tj. mimo Prahu.

