Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond

Nový systém přednášek, seminářů a stáží předmětu neurologie
v rámci magisterského studia všeobecného lékařství v 5. ročníku

Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen semináři (denně od 8,00 do 9,30 na posluchárně kliniky) a stážemi na oddělení
(denně od 9,45 do 12,15, dle rozpisu rozdělení na skupiny).
Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v
kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky.
Podmínkou je, že zůstane zachována návaznost obecné (1. týden) a speciální neurologie (2.-4. týden bloku).
Součástí výuky je zkoušení asistentem. Čtyřtýdenní blok je uzavřen závěrečným testem a udělením zápočtu.
V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě
končícího bloku, kteří získali zápočet a úspěšně zvládli závěrečný test. Další termíny budou vypsány až ve
zkouškovém období na konci semestru.
1. týden
Po Úvod, Obecná neurologie
Út Obecná neurologie
St Obecná neurologie
Čt Poruchy vědomí
Pá Základy obecné dětské neurologie
2. týden
Po Cévní mozkové příhody
Út Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy
St Hyperkinetické extrapyramidové syndromy a onemocnění
Čt Epilepsie
Pá Meningitidy, encefalitidy, myelitidy, radikuloneuritidy
3. týden
Po Nervosvalová onemocnění a neuropatie
Út Neuroonkologie
St Traumata kraniocerebrální, míšní
Čt Roztroušená skleróza
Pá Onemocnění páteře včetně cervikální myelopatie, lumbago, radikulární a pseudoradikulární sy, kauda, základní
úžinové syndromy periferních nervů
4. týden
Po Poruchy spánku
Út Bolest (cefalgie, neuralgie, neuropatická bolest)
St Demence (hlavní jednotky, dif. dg.)
Čt Dětská neurologie
Pá Zkouškový test + přezkoušení propedeutiky + ZKOUŠKA
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Nový systém přednášek, seminářů a stáží předmětu neurologie
v rámci studia zubního lékařství ve 4. ročníku

Dvoutýdenní blok výuky je tvořen semináři a stážemi na oddělení dle rozpisu rozdělení na skupiny.
Součástí výuky je zkoušení asistentem. Dvoutýdenní blok je uzavřen závěrečným testem a udělením zápočtu. V
poslední den bloku je možné skládat zkoušku.

1. týden
Po Úvod (Neurologie a stomatologie), Obecná neurologie a syndromologie
Út Bolesti hlavy. Neuralgie, Vertebrogenní onemocnění
St CMP
Čt Traumata CNS
Pá Tumory mozku

2. týden
Po Onemocnění periferního nervového sytému, myasthenia gravis
Út Dětská neurologie. Epilepsie
St Záněty CNS, RS
Čt Expy, demence
Pá Test, zkouška

Reforma pregraduální výuky neurologie na 1.LF UK v Praze
CZ.2.17/3.1.00/33277

