Hodnotenie študenta/ky vedením pracoviska

Univerzita Komenského v Bratislave
LEKÁRSKA FAKULTA
Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––

Študent/ka nastúpil/a na prax z Internej medicíny
dňa ..........................................

prax skončil/a dňa ..........................................

Hodnotenie:

POTVRDENIE
o absolvovaní povinnej praxe v akademickom roku ..........................

Meno: .....................................................................

nar. ...............................

študent/ka 4. ročníka, študijný program: všeobecné lekárstvo
Interná medicína

- 2 týždne (80 hodín)

Chirurgia

- 2 týždne (80 hodín)

Na prax sa hláste u prednostu/primára kliniky, ktorý Vám určí pracovné
zadelenie a termín nástupu.
Študent je povinný absolvovať prax pri dennej pracovnej dobe 8 hodín.

V ............................................ dňa ...........................

...........................................
pečiatka a podpis
vedúceho pracoviska

Študent/ka nastúpil/a na prax z Chirurgie
dňa ..........................................

prax skončil/a dňa ..........................................

Hodnotenie:
Pri nástupe na prax odovzdajte toto potvrdenie prednostovi/primárovi príslušného
oddelenia, ktorý po ukončení potvrdí dĺžku a napíše hodnotenie absolvovanej praxe.
Potvrdené tlačivo a záznamník klinickej praxe ste povinný/á po absolvovaní predpísanej
praxe predložiť za účelom udelenia kreditov vyučujúcemu, ktorý je zodpovedný za výučbu
príslušného predmetu.
Kredity musíte získať najneskôr do 31. augusta príslušného akademického roku.
Potvrdenie o absolvovaní praxe odovzdajte pri zápise do vyššieho ročníka!
Upozorňujeme Vás, že odovzdanie potvrdenia o absolvovaní praxe,
hodnotenie prednostom/primárom pracoviska a získanie kreditov je podmienkou
pre postup do vyššieho ročníka.
V ............................................ dňa ...........................

...........................................
pečiatka a podpis
vedúceho pracoviska

Predmet: Interná medicína - letná prax

Predmet: Chirurgia - letná prax

Rozsah: 80 hodín (2 týždne + 2 nočné služby)

Rozsah: 80 hodín (2 týždne + 2 nočné služby)

ECTS - kredity: 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ECTS - kredity: 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cieľ predmetu:
Cieľom praxe je získať praktické poznatky na internom oddelení a overovať si teoretické
vedomosti priamo pri lôžku pacienta, ako aj zoznámiť sa s činnosťou lekárov, ich prácou
pri lôžku pacienta a v ambulancii interných oddelení polikliník.

Cieľ predmetu:
Cieľom praxe je získať praktické poznatky pre prácu v primeranej starostlivosti v teréne
a overovať si teoretické vedomosti z odboru pri riešení rôznych, najmä akútnych stavov
v ambulantnej, lôžkovej časti a na JIS.

Sylabus (náplň praxe)

Sylabus (náplň praxe)

1.

Študent sa oboznamuje s prácou sekundárneho lekára. Pod vedením prednostu,
resp. ním povereného lekára pracuje na lôžkovej i na ambulantnej časti, pričom
prevláda práca na oddelení.

1.

Kvalifikovane pristupovať k diagnostike a diferenciálnej diagnostike náhlych
príhod, poznať indikácie ku chirurgickej liečbe a k invazívnym a neinvazívnym
vyšetrovacím postupom.

2.

Študent robí celú dokumentáciu pri prijatí a prepúšťaní pacienta (odbornú
anamnézu, píše chorobopisy u nových pacientov a záznamy do dekurzov
o pacientoch, ktorí mu boli pridelení, 4-5 pacientov). Všetky práce vykonáva pod
vedením ošetrujúceho lekára. Zúčastňuje sa na vizitách prednostu oddelenia.

2.

Zoznámiť sa so zásadami antisepsy a asepsy, technikou a postupmi chirurgickej
liečby, predoperačnou prípravou, pooperačnou starostlivosťou a riešením
pooperačných komplikácií.

3.

3.

Súčasťou praxe je práca v laboratóriách, kde u pridelených pacientoch vykonáva
základné vyšetrenia a vyhodnocuje nálezy.

4.

Študenti majú dva semináre - EKG a RTG - na ktorých pod vedením príslušného
lekára čítajú a hodnotia EKG a RTG snímky. Zúčastňujú sa seminárov, kde
samostatne referujú o vybraných vhodných prípadoch ochorenia.

V ambulantnej časti sa študent zoznámi s vyšetrovacími postupmi a indikáciami
pre prijímanie pacientov ku chirurgickej liečbe, s príslušnou dokumentáciou
a rozsahom interdisciplinárnej spolupráce pre potreby diagnostiky a liečby
u chirurgických ambulantných pacientov.

4.

Študent je zapojený do praktických diagnostických a terapeutických výkonov:
podávanie injekcií, infúzií, transfúzií (pod vedením lekára), odber krvi na rôzne
vyšetrenia, odber moču, sputa a iného materiálu. Pasívne sa zúčastňuje na rôznych
punkciách (sterálne, torakálna, abdominálna, hepatálna) a pri rôznych zložitejších
vyšetreniach (gastroskopia, bronchoskopia, laparoskopia).

Pri práci na lôžkovom oddelení sa študent pod vedením odborného lekára
oboznamuje so zásadami vedenia dokumentácie u hospitalizovaných pacientov,
indikáciou predoperačných vyšetrení, predoperačnej prípravy a pooperačnej
starostlivosti u chirurgických pacientov.

5.

Študent pod odborným vedením lekára robí preväzy operačných rán, cievkovanie
pacientov, zavádza nasogastrálnu sondu, podáva i.v. injekcie a infúzie.
Spolupracuje pri podávaní transfúzie krvi, korekcii nutričného deficitu a porúch
vodnej a elektrolytovej rovnováhy, hodnotí laboratórne nálezy v korelácii s
klinickým stavom.

6.

Zúčastňuje sa drenáže a punkcie telových dutín, endoskopických vyšetrení, rtg
vyšetrení, invazívnych a neinvazívnych vyšetrení kanylácie ciev pre parenterálnu
výživu a monitorovania základných funkcií, hodnotí rtg snímky.

7.

Na operačnej sále – osvojí si zásady antisepsy a asepsy. Asistuje pri bežných
operačných zákrokoch a anestéze. Zoznámi sa so spôsobom lokálnej a epidurálnej
anestézy, premedikácie, indikácie ku endotracheálnej anestéze, možnými
komplikáciami v súvislosti s anestézou.

8.

Súčasťou praxe sú konzultačné semináre k vybraným témam. Študent svojim
aktívnym postojom využíva poznatky pre konzultáciu klinických aktuálnych
problémov.

9.

Študent vykoná dve nočné služby.

5.

6.

U pridelených pacientoch vykonáva sám vyšetrenie moču (chemické,
biochemické a mikroskopické). Pod vedením vedúceho laboratórneho pracovníka
si osvojuje vyšetrenia krvného obrazu, hemoglobínu a krvného náteru.

7.

Oboznámi sa s prácou na prijímacej ambulancii a v ambulantnej zložke vôbec
a podľa možností aj s prácou obvodného alebo závodného lekára.

8.

Študent má vykonať 2 nočné služby.

9.

Aktívne sa podieľa na osvetovej činnosti medzi pacientmi, zúčastňuje sa raňajších
pracovných porád a na odborných seminároch.

