
Přijďte si do Hradce vyzkoušet internu v praxi

II. hradecký internistický kemp
pro studenty medicíny

5.–7. září 2018

Zveme Vás na II. ročník internistického kempu. Přijďte se seznámit s tím, jak se pracuje na interních klinikách 
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Pro koho je kurz určen? 
Kurz je určen pro studenty medicíny, kteří se chtějí dozvědět více o vnitřním lékařství.

Jaký je program kurzu?
Hlavní náplní kurzu jsou krátké stáže na klinikách, kde se budete moci seznámit s diagnostickými a tera-
peutickými metodami, ale i zajímavými případy. Budete si moci vyzkoušet například bronchoskopii, kanylaci 
centrální žíly, gastroskopii, intubaci nebo ultrazvukové vyšetření hrudníku, srdce a břicha.
Protože chceme, abyste byli maximálně zapojeni, rozdělíme Vás do dvojic. Každá dvojice bude mít svého 
lektora, který na Vás bude mít dostatek času, vše Vám ukáže a budete se ho moci na cokoli zeptat. Lektoři 
vybraní pro tento projekt jsou zkušenými učiteli a odborníky ve svém oboru. Praktické ukázky budou doplně-
ny krátkými prezentacemi jednotlivých pracovišť.
Kurz bude zahájen společnou večeří účastníků a lektorů a druhý den odpoledne se budete moci zúčastnit 
cyklistického výletu novohradeckými lesy, který bude zakončen společným posezením.

Jaká je kapacita kurzu?
Kurz je určen pro 20 studentů, při větším počtu zájemců bude rozhodovat studijní prospěch, zapojení do 
vědeckých aktivit a zájem o obor.

Jaké budou Vaše náklady spojené s kurzem?
Za symbolický poplatek 100 Kč Vám bude poskytnuto ubytování, stravování a přiměřený příspěvek na dopravu.

Proč se zúčastnit?
Jde o jedinečnou příležitost poznat praktický chod interních pracovišť, seznámit se se specialisty z jednotli-
vých oborů a dozvědět se od nich vše, co Vás bude zajímat.

Jak se přihlásit?
Přihlášku se životopisem, motivačním dopisem a případně přehledem Vaší vědecké činnosti zasílejte, prosím, 
na adresu fajtoale@fnhk.cz do 24. 6. 2018.
Formulář přihlášky naleznete na našich internetových stránkách.

Kdo a proč tento kurz pořádá?
Kurz pořádá Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vedoucím kempu 
je prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., vedoucí katedry interních oborů. Lektory budou zkušení učitelé a odborníci 
v daných specializacích. Je možné, že na této akci potkáme své budoucí kolegy. 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Chcete se seznámit s hodnocením loňského ročníku kempu?
S hodnocením účastníků loňského ročníku kempu se můžete seznámit na našich internetových stránkách.

Potřebujete více informací?
Kontaktujte doc. Solaře (miroslav.solar@fnhk.cz).
Těšíme se na viděnou v Hradci Králové

Za organizační výbor

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.                                    doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 

Program kurzu

Středa 5. 9. 2018
Příjezd účastníků, ubytování
od 19:00 Zahájení kurzu, společná večeře s lektory

Čtvrtek 6. 9. 2018
7:20–7:40 Registrace
7:40–7:50 Slavnostní zahájení
8:00–12:00 Stáže na jednotlivých pracovištích
12:00–13:00 Oběd
13:00–14:00 Stáže na jednotlivých pracovištích
14:20–16:00 Prezentace jednotlivých pracovišť
od 17:00 Sportovní a společenský program

Pátek 7. 9. 2018
8:00–13:00  Stáže na jednotlivých pracovištích
13:15–13:30 Zakončení kurzu
13:30 Oběd, odjezd účastníků

Náplň stáží na jednotlivých pracovištích (dvojice účastníků):
Echokardiografie, srdeční katetrizace/elektrofyziologie, abdominální ultrasonografie, gastroskopie*, broncho-
skopie*, ultrazvukové vyšetření hrudníku, jednotka intenzivní péče, dialyzační středisko, kardiopulmonální 
resuscitace*, kanylace centrální a periferní žíly.

* trénink na modelu 
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