
ZUBNÉ LEKÁRSTVO – CHIRURGIA 4 
 

 

PREDŠTÁTNICOVÁ PRAX –  5.ročník, 10. semester 

STREDA (párny týždeň podľa kalendára): 7.00 – 15.00 hod.   

 
 

 

1. týždeň:  ORTOPEDICKÁ KLINIKA: 24.2.2021 

                           V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

2. týždeň:  ORTOPEDICKÁ KLINIKA: 9.3.2021 

                           V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

        3. týždeň:   UROLOGICKÁ KLINIKA: 24.3.2021 

            V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

        4. týždeň:  UROLOGICKÁ KLINIKA: 7.4.2021 

            V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

5. týždeň:   NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA: 21.4.2021 

                  V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

        6. týždeň:  CHIRURGICKÁ KLINIKA a TC:  5.5.2021    

                  V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

 

        7. týždeň:  CHIRURGICKÁ KLINIKA a TC: 19.5.2021     

            V rámci blokovej výučby práca na oddelení, ambulancii a operačných sálach  v zaradení ako mladší  

             sekundárny lekár. Účasť na vizitách, seminároch, asistencia pri operáciách, vykonanie malých   

                            diagnostických a terapeutických zákrokov. 

 

        8. týždeň: CHIRURGICKÁ KLINIKA a TC  –   Š R S:  máj / jún 2021 

           Štátna rigorózna skúška  pozostáva z dvoch častí: praktickej a ústnej. 

             Deň pred ústnou časťou ŠRS je praktická skúška zložená z dvoch častí. Prvú tvorí vyšetrenie pacienta so   

           spracovaním chorobopisu s dif. dg. rozborom, návrhom na vyšetrenia a spôsob liečby. Druhú časť praktickej   

                          skúšky tvorí zhodnotenie rtg dokumentácie pacienta. 

  Ústnu časť skúšky tvoria 3 otázky z chirurgickej propedeutiky, všeobecnej chirurgie a špeciálnej chirurgie 

            (urológia, ortopédia, traumatológia, detská chirurgia, plastická chirurgia, neurochirurgia, anesteziológia). 

 


