
Náplň povinnej praxe študentov 6. ročníka JLF UK  

na Klinike pneumológie a ftizeológie, ak. rok: 2018/2019 

 

 

 

Deň čas náplň zodpovedný pracovník 

Pondelok 07:00-07:30 Oboznámenie sa so systémom práce na klinike prof. MUDr. E.Rozborilová, CSc. 

07:30-08:30 Oboznámenie sa s dokumentáciou pacientov na pridelenej izbe izbový lekár 

08:30-10:00 Vizita prednostu  kliniky na odd. 5/3 doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD. 

10:00-13:00 Samostatná práca pri lôžku pacienta  príslušný izbový lekár 

Utorok 07:00-08:30 Samostatná vizita, i. v. a i. m. aplikácie, odbery krvi izbový lekár, staničná sestra 

08:30-11:00 Vizita prednostu  kliniky na odd. 5/2 doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD. 

Bronchoskopické vyšetrenia - demonštrácia prim. MUDr. I. Kocan, PhD./MUDr. J. 

Lazor 

11:00-12:00 Fluidothorax – seminár pripravený študentmi  prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

12:00-13:00 Samostatná práca pri lôžku pacienta príslušný izbový lekár 

Streda 07:00-08:30 Samostatná vizita, i. v. a i. m. aplikácie, odbery krvi izbový lekár, staničná sestra 

08:30-10:00 Vizita prednostu kliniky na odd. 5/3 doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD. 

10:00-10:30 Hemoptýza, hemoptoe – seminár  pripravený  študentmi prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

10:30-11:30 Funkčné vyšetrenia pľúc –demonštrácia MUDr. J. Červeň 

11:30-12:00 Dlhodobá domáca liečba kyslíkom – seminár pripravený  

študentmi 

prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

12:00-13:00 Samostatná práca pri lôžku pacienta príslušný izbový lekár 

Štvrtok 07:00-08:30 Samostatná vizita, i. v. a i. m. aplikácie, odbery krvi izbový lekár, staničná sestra 

08:30-10:30 Bronchoskopické vyšetrenia - demonštrácia prim. MUDr. I. Kocan, PhD./MUDr. J. 

Lazor 

10:30-11:00 Priedušková astma – seminár pripravený  študentmi prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

11:00-12:00 Konzultácia otázok a problémov k otázkam na ŠRS podľa výberu 

študentov 

prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. 

12:00-13:00 Samostatná práca pri lôžku pacienta príslušný izbový lekár 

Piatok 07:00-08:30 Samostatná vizita, i. v. a i. m. aplikácie, odbery krvi izbový lekár, staničná sestra 

08:30-09:30 Bronchogénny karcinóm - seminár pripravený  študentmi prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

08:30-13:00 Samostatná práca pri lôžku pacienta príslušný izbový lekár 

13:00 Ukončenie praxe, odovzdanie dokumentácie vypracovanej 

študentmi 

sekretariát kliniky 

prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc. 

        

Poznámky:  
Uvedený časový harmonogram je orientačný. Čas konania jednotlivých aktivít sa môže meniť v závislosti na pracovných 

povinnostiach zodpovedných pracovníkov, môže však byť po dohovore s príslušným zodpovedným pracovníkom upravený aj 

podľa požiadaviek študentov. 

 

Študenti denne vedú každému pacientovi na pridelenej izbe samostatný dekurzový list s každodenným stručným záznamom 

subjektívnych ťažkostí, objektívneho stavu (štandardne srdce, pľúca, dolné končatiny), vitálnych funkcií (TK, f) a návrhom liečby 

a diagnostických úkonov. 

 

Pod samostatnou prácou pri lôžku pacienta sa rozumie: priama účasť pri príjme a prepúšťaní pacienta, písanie epikríz, popisovanie 

EKG a RTG hrudníka, účasť na invazívnych výkonoch (punkcie, biopsie), účasť na zobrazovacích vyšetreniach (CT, MR, USG). 

 

Každý študent je povinný ako súčasť dokladov o absolvovaní praxe odovzdať na sekretariáte Klliniky PaF JLF UK pri ukončení 

praxe: dekurzové listy pacientov, minimálne jednu prepúšťaciu správu vypracovanú študentom, minimálne jeden príjmový 

záznam vypracovaný študentom 

 

Pri práci so zdravotnou dokumentáciou pacientov (chorobopisy, dekurzy, zdravotné karty) je zakázané túto dokumentáciu vynášať 

z priestoru oddielenskej ambulancie. 


