NABÍDKA EXTRAKURIKULÁRNÍCH AKTIVIT NA ÚSTAVU PATOLOGIE –
letní semestr 2018/2019
Návštěva Laboratoře molekulární patologie (LMP)
•
•
•
•

program: seznámení se s provozem LMP, technickým zázemím a vyšetřeními, která zde
probíhají, význam molekulární patologie pro prediktivní testování a diagnostiku, výzkumná
činnost
kontaktní osoba – as. RNDr. Ivana Tichá, Ph.D.
datum konání: 28.2.2019 v 9:00h, případně po domluvě lze změnit čas na 12:00, 13:00, 14:00
a 15:00 (kapacita 2-6 studentů, případně po domluvě více)
nutné – studenti se zájmem zúčastnit se této prohlídky se nahlásí e-mailem na adresu
ivana.ticha@vfn.cz nejpozději do 23.2.2019, po přihlášení obdrží e-mailem další instrukce

Návštěva bioptické laboratoře
•
•
•
•

program: návštěva bioptického traktu, objasnění provozu, peroperační vs. běžný vyšetřovací
režim, demonstrace přikrajování
kontaktní osoba – as. MUDr. Ladislav Hadravský, Ph.D.
datum konání: 5.4.2019, v 11:00h
nutné – studenti se zájmem zúčastnit se této prohlídky se nahlásí e-mailem na adresu
ladislav.hadravsky@vfn.cz nejpozději do 29.3.2019

Účast na patologicko-anatomické pitvě
•
•

program: účast umožní studentům bližší demonstraci pitevní techniky a základních
makroskopických patomorfologických nálezů nad rámec běžných pitevních cvičení, která jsou
součástí výuky
studenti se zájmem o tuto aktivitu se nahlásí e-mailem nejpozději do 27.5.2019 na adresu
michaela.bartu@vfn.cz. Vstup do pitevního traktu jako doprovod pitvajícího lékaře bude
probíhat během v období 3.6. – 30.6.2019, v závislosti na aktuální dostupnosti případů.
Zájemci se nahlásí as. MUDr. Bártů na uvedenou e-mailovou adresu a o možnosti účastnit se
sekce budou informováni vždy den předem.

Interaktivní semináře u vícehlavého mikroskopu
•

•

program: semináře orientované na různá témata jsou určeny pro motivované studenty se
zájmem o obor, probíhat budou v seminární místnosti B u vícehlavého mikroskopu v časovém
rozsahu 60 minut (není-li specifikováno jinak)
témata seminářů konaných v LS 2018/2019 jsou uvedena níže, součástí každého semináře je
společné prohlížení histologických preparátů a odborný výklad vyučujícího na probírané téma
jazyk: v případě smíšených skupin (anglická i česká paralelka) angličtina, v případě účasti
pouze studentů české paralelky čeština (bude upřesněno po přihlášení na seminář)
kapacita: z důvodu omezeného prostoru u vícehlavého mikroskopu se semináře může
účastnit maximálně 9 studentů
kontaktní osoba – as. MUDr. Michaela Bártů (michaela.bartu@vfn.cz)

•

semináře:

•
•
•
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o

as. MUDr. Gregová: Karcinom prsu – vyšetření prediktivních markerů pomocí IHC a
FISH
▪ datum konání: 22.3.2019 ve 14:00h, kapacita max. 6 studentů
▪ nutné - studenti se zájmem zúčastnit se semináře se nejpozději do 8.3.2019
nahlásí e-mailem na adresu michaela.bartu@vfn.cz, po přihlášení jim bude
zaslán potvrzující e-mail a další instrukce

o

as. MUDr. Rosmusová: Diagnostika infekčních chorob
▪ datum konání: 31.5.2019 ve 14:00h
▪ nutné - studenti se zájmem zúčastnit se semináře se nejpozději do 17.5.2019
nahlásí e-mailem na adresu michaela.bartu@vfn.cz, po přihlášení jim bude
zaslán potvrzující e-mail a další instrukce

Samostudium kazuistických případů, prohlížení sbírek (biopsie i nekropsie)
•
•

•
•
•

v místnosti pro školence jsou studentům dostupné sbírky histologických preparátů (řazené
dle jednotlivých systémů) označených popisem s bioptickou diagnózou
v místnosti pro školence jsou na označeném místě také k dispozici didakticky zajímavé
bioptické preparáty (včetně průvodky a závěrečného bioptického nálezu) a preparáty
nekroptické (včetně kopie celého pitevního protokolu, jehož součástí je i makroskopický
popis a závěrečná, latinsky psaná anatomická diagnóza). Tyto preparáty budou průběžně
doplňovány a obměňovány.
po ukončení prohlížení je nutné preparáty vrátit na původní místo
místnost pro školence je pro samostudium dostupná každý pracovní den od 7:00 do 17:30.
Klíče k vyzvednutí jsou k dispozici proti podpisu ve vrátnici, kam jsou studenti povinni je po
skončení činností vrátit
kontaktní osoba: as. MUDr. Michaela Bártů (michaela.bartu@vfn.cz)

V případě doplňujících dotazů a nejasností je možné se obrátit na as. MUDr. Michaelu Bártů
(michaela.bartu@vfn.cz).
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