Průvodce:Patologická fyziologie (LF HK)
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a
použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
Tento předmět je v podstatě pokračováním fyziologie z předchozího ročníku. Z fyziologie
už víte, jak přesně pracuje lidské tělo. Na patofyziologii se naučíte, co všechno se může
pokazit.
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Praktika
Praktika jsou velmi podobná předmětu Fyziologie v druhém ročníku. Většina praktik
probíhá formou teoretickou, ale některé hodiny probíhají formou praktickou, např.
měření EKG, měření glukózy, simulátory na počítači.

Přednášky
Přednášky jsou dobře zpracované a často Vám mohou pomoci pochopit dané téma, a to
se bude hodit především na zkoušce. Na určených přednáškách se na začátku píše test,
kde je povinná účast pro celý ročník.

Zápočet
Zápočet je udělován za úspěšné zvládnutí průběžných testů. V případě neúspěchu na
testu budete muset napsat opravný test. Při opakovaném neúspěchu Vás čeká
přezkoušení, do tohoto bodu avšak moc studentů nedospěje.

Zkouška
Na zkoušce je 100 otázek z několika celků jako např. GIT, kardio, neuro, ledviny a další.
Budete tahat triplety, které jsou postavené tak, abyste neměli více otázek z jednoho
tématického celku. Zkouší prof. Kuba a prof. Kubová. Zkouška patří mezi ty jednodušší,
zkoušející jsou většinou milí a snaží se pomoci. Většina studentů se učí 2–3 týdny. Je
dobré mít zkoušku za sebou co nejdříve a nechat si většinu letního zkouškového na
patologii.
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