
 

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV LFUK  

TÝKAJÚCE SA LETNEJ PRAXE NA V. INTERNEJ KLINIKE 

 

 
PRVÝ DEŇ PRAXE 

 študenti prídu o 7:30 hod na ranné sedenie kliniky (koniec chodby 8B), po 

jeho skončení budú následne rozdelení na jednotlivé oddelenia, na jednom 

oddelení pracujú maximálne 3-4 študenti 

 každý študent musí nosiť pri sebe na viditeľnom mieste ISIC kartu, mať biele 

oblečenie, prezuvky, fonendoskop, pero a poznámkový blok 

 ku praxi je nevyhnutné mať absolvované školenie o BOZP 

 

 

PRIEBEH PRAXE 
 každodenne príchod na pridelené oddelenie o 7:00 hod, prax trvá do 15:30 

hod, medici sa prezliekajú v šatni medikov 

 každodenne povinná účasť na rannom sedení o 7:30 hod 

 denne prezencia u pani sekretárky Kataríny Bagiovej 

 denne vizity s prideleným lekárom – tútorom 

 povinne účasť na vizitách s p. profesorom a p. primárom  

 doprevádzanie pacientov na vyšetrenia (echokardiografia, ultrasonografia, 

endoskopia tráviaceho traktu, biopsia pečene, denzitometria, CT, 

magnetická rezonancia) 

 aktívna účasť na diagnostických a terapeutických výkonoch realizovaných 

na oddelení (aj u iných ako „vlastných“ pacientov) – pleurálna punkcia, 

abdominálna punkcia, odber venóznej krvi, odber arteriálnej krvi, zavedenie 

nazogastrickej sondy, zavedenie močového katétra, EKG, elektrická 

kardioverzia, resuscitácia 

 so staničnou sestrou si dohodnúť ranné odbery krvi – záujem prejaviť deň 

dopredu, aby sestričky nechali nespravené odbery na druhý deň, v deň 

odberov prísť na oddelenie už o 6:30 hod 

 priebežne zaznamenávať denné aktivity do záznamníka klinickej praxe – 

dátum, iniciálky pacienta 

 nočné služby: 2x za prax – hlásiť sa u službukonajúceho lekára  

 nočná služba začína o 15:00 hod a trvá do cca 21:00 hod, veci si môžu 

študenti nechať v sesterskej miestnosti na oddelení 

 termíny nočných služieb sa dohadujú u p. sekretárky Kataríny Bagiovej pri 

prezencii – maximálne 2 študenti na nočnú službu, o 15:00 hod sa hlásia u 

službukonajúceho lekára CPO (prvý stĺpec na rozpise služieb) 

 v priebehu praxe je možné po predchádzajúcej dohode absolvovať krátky 

pobyt na ktorejkoľvek klinickej ambulancii alebo na JIS našej kliniky 

 záverečné hodnotenie – záznamník klinickej praxe odovzdať sekretárke deň 

pred skončením praxe 

 dodržiavať zásady etiky študenta medicíny, zásady hygieny (dezinfekcia 

rúk pred a po každom vyšetrení pacienta) 


