Klinika plastické chirurgie 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce
Chirurgie - klinika, Ve slovním hodnocení můžete vyjádřit své připomínky a náměty k hodnocenému předmětu:
Na stážích byla pro studenta nepřívětivá atmosféra, kdy nám bylo několikrát naznačeno a řečeno, že medikova
jediná činnost na sále je, aby překážel. Dokonce sestřičky se k nám chovaly dosti nevhodně. Celkově byla stáž
na plastické chirurgii jednou z nejhorších v roce.
Chirurgie - klinika, Ve slovním hodnocení můžete vyjádřit své připomínky a náměty k hodnocenému předmětu:
výborné!! především cvičení praktických dovedností
Plastická chirurgie, Ve slovním hodnocení můžete vyjádřit své připomínky a náměty k hodnocenému předmětu:
Volitelny predmet byl velice spatne organizovany. Dvakrat za sebou nam prednasela mlada doktorkta, ktera tam
puvodne nemela byt. Pocas vyuky jej nekdo volal a ona mu nastvane odpovidala, ze bohuzel nemuze byt na dvou
mistech najednou, protoze ted ma prednasku. Jeji nespokojenost se samozrejme odzrcadlila i na prednasce ve
smyslu nudneho povidani, coz mi v te chvili i vyhovovalo, protoze jsem se uz nemohl dockat az odsud vypadnu,
kdyz jsem se dival, jak ji to nebavi. Predmet trval 1 semestr jednou tydne. Z celeho semestru jsme ,,az" jednou
meli jit na pitevnu zkouset si na kadaverech siti ruznych laloku. Mimochodem na tu cast jsem se tesil z cele vyuky
nejvic. Prisel ten den, dostavili jsme se pred poslucharnu jako obvykle a cekali jsme. Preslo 10 - 15 min a uz mi to
bylo divne. Nakonec ku nam prisla jedna pani (nevim presne kto to byl ale rekl bych, ze urcite ne doktorka, spis
sekretarka nebo jina administrativni pracovnice) a ona, ze teda nas odvede to te pitevne. Pusobila ale trosku
nejisto, jakoby nevedela presne jestli nas tam ma vzit nebo ne, uz jsem vedel ze dnes to zas nebude ono. Prisli
jsme na pitevnu, prevlekli se a ja na moje podiveni jsem uvidel pitevny stul s kadaverem (ktery mel byt nas) na
kterem pracovala skupinka lidi. Byli to mladi doktori asi pred atestaci. Vysledek byl, ze pro nas 12 studentu ostal
jen jeden kadaver. Nemeli jsme vsichni ani potrebni nastroje, protoze nimi pracovali doktori, takze spoluzak
pouzival stary zakriveny pean, kterym mu to vubec neslo. Doktor Polacek se nam nevenoval, venoval se tem
doktorum. Nejvic me mrzelo, ze kadavery jsme meli v programu jenom jednou. Nevim uplne na cem to zavisi, ale
pokud by se povedlo zvysit frekvenci navstevonani pitevny, aby vyuka byla prakticka a ne jenom teoreticka, urcite
to studenti vrele uvitaji a budou spokojeni. Mimo jine hlavni duvod, proc jsem si vybral tento volitelny predmet,
bylo prave vyzkouset a osvojit si svoje rucni schopnosti a zistit jestli plasticka chirurgie je obor pro mne. Bohuzel
moje ocekavani se nesplnili, ponevadz vyuka byla ciste teoreticka a z duvodu spatne organizace se mi spis
znelibila, coz me mrzi. Doufam, ze organizace a prakticka cast vyuky se zlepsi a pristi rocniky na tento predmet
budou spominat mnohem lip nez ja. Velke pozitivum predmetu je jeho kreditove ohodnoceni - 6 kreditu.
Měšťák,J., Plastická chirurgie, Slovní hodnocení učitele...
Krásné přednášky. Výborný lékař, pedagog a člověk!

