Průvodce:Chirurgie (zubní lékařství) (LFP UK)
Chirurgie se koná na chir. klinice FN Lochotín. Výuka probíhá 3 semestry a je završena zkouškou v ZS 5. ročníku.

Přednášky
4. ročník
ZS AULA: Čtvrtek 16:50–18:30 hod.
Sylabus přednášek (http://www.fnplzen.cz/kliniky/chk/Vyuka/r4scz.htm)
LS Chirurgická klinika MOST
Chirurgie zaměřená na jednotlivé systémy (hepatobiliární, GIT,…)
Bohužel na rozdíl od všeobecných kolegů jsou naše přednášky kratší s téměř stejným množstvím informací, v důsledku toho jsou
(često) ve velice rychlém tempu, což je vyčerpávající.
5. ročník
Čtvrtek 13:00–14:40 MOST

Praktická cvičení a semináře
Vchod B, věci nechat v šatně mediků. S sebou pláště, stetoskop, poznámkový blok a něco na psaní.
4. ročník
ZS pondělky 1. sk. 8:00–9:40, 2. sk. 10:00–11:40
Čekejte prohlídku oddělení, která vám nepomůže od budoucího bloudění, prohlídku centrální sterilizace, nácvik převazů
občas návštěva operačního sálu, jinak jako na interně: anamnézy, vyšetření. Program záleží hodně na vyučujících.
LS pátky 1. sk 7:30–9:10, 2. sk 9:50–11:30
Část studentů je na ambulanci. Jinak anamnézy, vyšetření, operační sál, teorie. Opět záleží na konkrétním vyučujícím. Tímto
děkuji MUDr. Šimánkovi, že se naší skupině skutečně věnoval.
5. ročník ZS praktika se konají jednou za dva týdny a jsou dvojitá.
1.sk čtvrtek 7:30–10:50 týden A
2.sk pátek 7:30–10:50 týden B

Zápočet/Zkouška
Zápočet se uděluje za aktivní účast na praktikách.
Zkouška
Seznam otázek (http://www.fnplzen.cz/kliniky/chk/Vyuka/5cz.htm)
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