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B00762 - Neurologie
5. ročník
letní semestr 2022/2023

Náplň výuky
• Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.
• Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.
• Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.
• Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.
• Akutní stavy a akutní péče v neurologii.
• Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.
• Indikace neurochirurgické léčby.
Organizace výuky a pravidla získání zápočtu
Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen interaktivními semináři a praktickou výukou. Semináře se konají denně od 8:00 do
9:30 na velké posluchárně kliniky. Semináře jsou nedílnou součástí blokové výuky a účast je zkušebně monitorována
v posluchárně pomocí čtecího zařízení a karet ISIC.
Výuka pokračuje praktickými stážemi na odděleních (od 9:45 do 12:15 hodin, dle rozpisu rozdělení na skupiny). V prvním
týdnu od úterý do pátku probíhá nácvik neurologického vyšetření. V druhém týdnu pokračuje praktická demonstrace
vybraných syndromů a diagnóz. Na konci druhého týdne probíhá praktické zkoušení asistentem (viz podmínky zápočtu).
Ve 3. a 4. týdnu bloku jsou součástí vzdělávání návštěvy vybraných ambulancí a laboratoří. Každý student se zapíše
do online tabulky (viz Zápis do ambulancí a laboratoří) minimálně do dvou různých ambulancí, jedné stáže na oddělení
a jedné laboratoře. Pokud budou termíny obsazeny, zbývající studenti po semináři vyčkají ve velké posluchárně na
příchod asistentů, kteří si studenty mezi sebe rozdělí. Prezence ve 3. a 4. týdnu bloku bude potvrzována studentovi
na prezenční listinu, kterou si vyzvedne v sekretariátu kliniky.Ve čtvrtém týdnu ve čtvrtek po ukončení stáží studenti v
posluchárně dostanou zápočet (viz podmínky zápočtu).
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 stáží na akutní ambulanci v době pohotovosti v
pracovní dny od 16:00 do 7:30 a také v průběhu víkendu a státních svátků, vždy s lékařem konajícím službu. Jednu
absenci lze nahradit čtyřhodinovou stáží na akutní ambulanci. V případě většího množství absencí je možné docházku
nahradit ekvivalentním vícehodinovým pobytem ve službě. Náhrady stáží je bezpodmínečně nutné předem domluvit s
vedoucím akutní ambulance, který náhradní stáže koordinuje.
Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok asistent uzavře klasifikovaným zápočtem (A,
B, C, D). Tyto výsledky budou brány v potaz při závěrečné zkoušce. Zkoušku je možné skládat nejdříve poslední den
bloku (pátek). Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další
termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru.
Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem, bílým pláštěm a viditelnou kartou ISIC.
Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na univerzitním pracovišti, které vyučuje neurologii má minimálně stejné trvání
jako na 1. LF UK a je hodnocena ekvivalentním počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle
na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.

Podmínky udělení zápočtu
Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 2 celodenní absence). Další podmínkou
je přezkoušení praktických dovedností asistentem na konci výuky v druhém týdnu. Základní požadavky jsou uvedeny v
dokumentu Sylabus, který je dostupný prostřednictvím aplikace Moodle.

Možnosti náhrady absence:
1. Náhradní stáže v době pohotovosti na akutní ambulanci
2. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů
3. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím
Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného
akademického roku.
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Zkouška:
• Na konci bloku jsou vypsány předtermíny pro dané skupiny
• Pro studenty, kteří neabsolvují zkoušku na konci bloku jsou vypsány termíny ve zkouškovém období (  SIS )
Instrukce pro záspis do ambulancí a laboratoří. Nejprve do online tabulky zaměstnanci kliniky vypíšou termíny a počty
studentů pro konkrétní pracoviště. Studenti se mohou zapisovat až po obdržení e-mailu s výzvou k zápisu (obvykle ve
druhou středu odpoledne). Každý student se zapíše do online tabulky (viz Zápis do ambulancí a laboratoří) minimálně
do dvou různých ambulancí, jedné stáži na oddělení a jedné laboratoře. Prezence bude potvrzována na formuláře, které
najdete v posluchárně, na sekretariátu kliniky a na nástěnce s rozvrhem výuky ve vstupní hale. V případě nejasností
týkajících se místa konání stáží, kontaktujte sekretariát pracoviště. Pokud budou termíny obsazeny, zbývající studenti
po semináře vyčkají ve velké posluchárně na příchod asistentů, kteří si studenty mezi sebe rozdělí.

  Zápis do ambulancí a laboratoří (CAS)

  Rozpis seminářů

  Vzorový zápis neurologického vyšetření

  Seznamy otázek k praktickému zkoušení (*.xlsx)

  Otázky ke zkoušce

  Sylabus

  Neurologické vyšetření (Moodle)

  Archiv prednasek (Moodle)

Doporučená literatura
Základní prameny
•   E. Růžička a kol. Neurologie 2., rozšířené vydání. Triton 2021

  Základní neurologické vyšetření (PDF)

  Screening neurological examination (PDF)

* podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327

Další zdroje
• Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha

Vedoucí výuky 5. ročníku
Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
  Jiri.Klempir@vfn.cz

Koordinace výuky
Marek Nykl
  mnykl@lf1.cuni.cz

https://is.cuni.cz/studium/index.php
https://cunicz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/71768946_cuni_cz/EUr-snG-O4FPjoEuCLLNmH4BOzSe9V7gZyRJUpUeX4nnLQ?e=DWZAOR
1LFNK-28-version1-vzorove_neurologicke_vysetreni.docx
1LFNK-28-version1-otazky_prakticka_zkouska_v2.xlsx
https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1042
https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=68
https://www.tridistri.cz/neurologie2.rozsirenevydani?ItemIdx=1
mailto:Jiri.Klempir@vfn.cz
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