Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 1.2.2022

Vážený pane primáři,
na základě smlouvy mezi Vaší nemocnicí a Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou
v Hradci Králové, bych Vás chtěl požádat o přijetí studentů 4. ročníku všeobecného lékařství
na prázdninovou praxi z vnitřního lékařství.
Hlavním cílem praxe je upevnění teoretických znalostí a získání praktických dovedností
v oboru vnitřní lékařství. Budeme rádi, pokud studenty během praxe plně zapojíte do běžného
provozu Vašeho oddělení. Očekáváme, že se budou podílet na péči o nemocné na lůžkových
stanicích, včetně jednotek intenzivní péče, ale i akutních ambulancích.
Pod supervizí ošetřujících lékařů by se měli účastnit nejen pravidelných vizit u
hospitalizovaných nemocných, ale i plánování a vyhodnocování diagnostických i
terapeutických postupů. Za optimální považujeme stav, kdy má student “na starosti své
pacienty“, o kterých je schopen referovat během vizit. Velkým přínosem může být účast na
seminářích a primářských vizitách.
Nedílnou součástí praxe je nácvik odběru anamnézy, kompletního fyzikálního vyšetření,
záznamu a analýzy ekg, popisu rtg snímku hrudníku a rozboru výsledků základních
laboratorních vyšetření. Studenti by se dále měli seznámit se diagnostickými a terapeutickými
výkony prováděnými v rámci Vašich pracovišť. Nechávám na zvyklostech Vašeho oddělení a
pravidlech Vašich nemocnic, zda budou moci pod dozorem provádět některé jednoduché
výkony (př. kanylaci periferní žíly, přípravu a podání infuze, katetrizaci močového měchýře
apod.).
Absolvování prázdninové praxe, prosím, potvrďte na přiloženém formuláři.
Díky za spolupráci a jsem s pozdravem

doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
vedoucí Katedry interních oborů
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové  Telefon: 495816111  Fax: 495513597  IČO 00216208

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 1.2.2022

Vážená paní primářko,
na základě smlouvy mezi Vaší nemocnicí a Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou
v Hradci Králové, bych Vás chtěl požádat o přijetí studentů 4. ročníku všeobecného lékařství
na prázdninovou praxi z vnitřního lékařství.
Hlavním cílem praxe je upevnění teoretických znalostí a získání praktických dovedností
v oboru vnitřní lékařství. Budeme rádi, pokud studenty během praxe plně zapojíte do běžného
provozu Vašeho oddělení. Očekáváme, že se budou podílet na péči o nemocné na lůžkových
stanicích, včetně jednotek intenzivní péče, ale i akutních ambulancích.
Pod supervizí ošetřujících lékařů by se měli účastnit nejen pravidelných vizit u
hospitalizovaných nemocných, ale i plánování a vyhodnocování diagnostických i
terapeutických postupů. Za optimální považujeme stav, kdy má student “na starosti své
pacienty“, o kterých je schopen referovat během vizit. Velkým přínosem může být účast na
seminářích a primářských vizitách.
Nedílnou součástí praxe je nácvik odběru anamnézy, kompletního fyzikálního vyšetření,
záznamu a analýzy ekg, popisu rtg snímku hrudníku a rozboru výsledků základních
laboratorních vyšetření. Studenti by se dále měli seznámit se diagnostickými a terapeutickými
výkony prováděnými v rámci Vašich pracovišť. Nechávám na zvyklostech Vašeho oddělení a
pravidlech Vašich nemocnic, zda budou moci pod dozorem provádět některé jednoduché
výkony (př. kanylaci periferní žíly, přípravu a podání infuze, katetrizaci močového měchýře
apod.).
Absolvování prázdninové praxe, prosím, potvrďte na přiloženém formuláři.
Díky za spolupráci a jsem s pozdravem

doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
vedoucí Katedry interních oborů
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 500 38 Hradec Králové  Telefon: 495816111  Fax: 495513597  IČO 00216208

