Praxe z CHIRURGIE – 4. ročník, obor Všeobecné lékařství
Praxe z Chirurgie: rozsah 2 týdny (60 hod.)
Praxi je možné absolvovat až po úspěšném vykonání kolokvia z Chirurgie ve větších nemocnicích
v ČR, případně v zahraniční.
a) INDIVIDUÁLNÍ PRAXE
Před nástupem na praxi musí mít každý student, který praktikuje mimo FN Olomouc uzavřenou
Smlouvu o zajištění praxe VŠ studentů. Formulář smlouvy najdete na webových stránkách fakulty
pod odkazem: Studenti – Magisterský program – odborné/prázdninové praxe – Smlouva o
zajištění praxe obecná (vzor).
b) PRÁZDNINOVÁ PRAXE VE FN v Olomouci
Prázdninová praxe z Chirurgie
Na praxi z Chirurgie, kterou plánujete absolvovat ve FN v Olomouci máte možnost se přihlásit
prostřednictvím elektronického systému evidence studia (STAG) od 4.4. do 10.4.2022.
Prázdninová praxe z Chirurgie bude probíhat na 1. Chirurgické klinice FN v Olomouci v těchto
termínech:
1. blok:
13.06. – 24.06.2022
2. blok:
27.06. – 08.07.2022
3. blok:
11.07. – 22.07.2022
4. blok:
25.07. – 0.08.2022
5. blok:
08.08. – 20.08.2022
Na jeden blok je možné zapsat max. 4 studenty.
U neočkovaných studentů zůstává povinnost testování na COVID19-antigen – je nutné mít
vyřízeno den před zahájením praxe!!! (tzn. v neděli ve FN Olomouc na odběrovém místě).
Studenti se sejdou v den nástupu na praxi v 7:00 hod. před sekretariátem I. chirurgické kliniky,
předloží index a doklad o platném očkovaní proti virové hepatitidě B, potvrzení o očkování na
Covid-19 nebo negativní test. Po celou dobu praxe je třeba nosit lékařské oblečení, respirátor,
přezůvky a na viditelném místě jmenovku (identifikační kartu studenta). Podmínkou nástupu na
praxi je úspěšné absolvování kolokvia z Chirurgie I (CH1/VC012).
c) ZÁPOČTY ZA PRAXI
Formulář na potvrzení praxe z Chirurgie najdete na webových stránkách fakulty pod odkazem:
Studenti – Magisterský program – Formuláře
https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Praxe/napln_praxe_z_chirurgie.pdf
Zápočty za praxi z Chirurgie uděluje a do indexu zapisuje pan prof. MUDr. Vladimír Král,
CSc./MUDr. Pavel Skalický, Ph.D.
K získání zápočtu z Chirurgie je třeba předložit potvrzení o absolvování praxe na formuláři k tomu
určeném. Mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2021/22 je 05.09.2022.
V Olomouci dne 22.3.2022
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