Lékařské obory
WikiSkripta jsou otevřený prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů. Najdete zde 10 067 článků z různých oborů
medicíny:
A
Anatomie
Angiologie
B
Biofyzika
Biochemie
C
Cizí řeči pro zdravotníky
D
Dermatovenerologie
Dějiny lékařství
E
Embryologie
Endokrinologie a metabolismus
Epidemiologie
F
Farmakologie
Fyziologie
Fyzioterapie a ergoterapie
G
Gastroenterologie
Geriatrie
Gynekologie a porodnictví
H
Hematologie
Histologie
Hygiena
CH
Chirurgie
Chirurgická propedeutika
I
Imunologie
Infekční lékařství
Interní propedeutika
K
Kardiologie
Klinická biochemie
L
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská
Lékařská

biologie a genetika
etika a filozofie medicíny
informatika
psychologie a psychoterapie
technika
terminologie

M
Medicínské právo
Mikrobiologie
N
Nefrologie
Neodkladná medicína
Neurochirurgie
Neurologie
Nukleární medicína
Nutriční terapie
O
Oční lékařství
Onkologie
Ortopedie
ORL
Ošetřovatelství
Ošetřovatelské dovednosti
P
Paliativní medicína
Patobiochemie
Patofyziologie
Patologie
Pediatrie

Pediatrie
Pneumologie
Popáleninová medicína
Porodní asistence
Psychiatrie
Pracovní lékařství
Procvičování
Programovací jazyk a prostředí R
První pomoc
R
Radiodiagnostika
Revmatologie
S
Sexuologie
Soudní lékařství
U
Urologie
V
Vědecké informace
Veřejné zdravotnictví
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Z
Zdravotnická administrativa
Zdravotní sestra
Zdravotnická statistika
Zubní lékařství a stomatologie

Zkus to
WikiSkripta jsou užitečná, protože do nich přispívají lidé jako ty.
Můžeš začít třeba opravováním chyb. Právě aktivita činí tvoje učení efektivnějším. Zapamatuješ si víc.
Některé články jsou příliš stručné a potřebovaly by rozšířit – můžeš zkusit vylepšit nedokončené články, nebo vytvořit některý z
chybějících článků. Až se rozkoukáš, můžeš některý slabý článek smazat a napsat znovu. Často je to lepší, než původní
vylepšovat.
A dokud budou lidé tyto texty psát, opravovat a doplňovat, dotud budou WikiSkripta živá a užitečná.

Zkušenější pomohou
Chceš vložit nový příspěvek a chybí zde tvůj obor? Máš text vhodný pro WikiSkripta, ale nechce se ti jej převádět do WikiSkript
ručně? Napiš redakci! – redakce@wikiskripta.eu (mailto:redakce@wikiskripta.eu)
Jsme parta studentů medicíny z České republiky a Slovenska. Jsou mezi námi talenty všeho druhu. Pojď se zapojit!
Pořád se něco děje. I pokud nechceš editovat, přijď na nějakou naši akci. V našem kalendáři uvidíš co se chystá. Každý člověk je
přínosem. Vytvoříte-li mu prostor, překoná všechna vaše očekávání.

Průvodce studiem
1. lékařská fakulta UK • 2. lékařská fakulta UK • 3. lékařská fakulta UK
Lékařská fakulta UP v Olomouci
Lékařská fakulta v Hradci Králové • Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach • Lekárska fakulta SZU v Bratislave
Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Home&oldid=448305“

