ORL NANEČISTO
LÉKAŘEM OBORU ORL, CHIRURGIE HLAVY A KRKU NA ZKOUŠKU
Obor ORL je jednou z nejrozmanitějších specializací celé medicíny. Lze
se stát úspěšným operatérem, stejně tak se lze realizovat smysluplně
v neoperativní části oboru. Přesah do jiných oborů je díky anatomické lokalizaci více než rozmanitý. Anatomická specifika křížení dýchacích
a polykacích cest s velkým množstvím senzorických orgánů v těsném okolí
předurčuje ORL oblast k výskytu rozmanitých nemocí, které jsou léčeny
velkým množstvím léčebných modalit. Přesahuje tak do interny, neurologie,
chirurgie (plastické chirurgie, neurochirurgie a dalších), očního lékařství,
alergologie, stomatologie a dalších.
Budete si moci vyzkoušet audiometrické
vyšetření sluchu, sestřičky Vám předvedou
skríningové vyšetření sluchu novorozenců.
Většina endoskopických vyšetření probíhá
s monitorací na obrazovce, lze tedy konfrontovat Vaše anatomické znalosti získané při
studiu lékařství s realitou přímého obrazu při
endoskopických vyšetřeních nosních
ev. paranazálních dutin, hltanu a hrtanu.

www.nemlib.cz

Chcete poznat běh událostí
na operačních sálech
s možnou asistencí při operacích?

Bude-li to v daném případě možné, můžete
si vyzkoušet vyšetření struktur krku ultrazvukovým přístrojem. Poznáte práci na lůžkovém
oddělení, ambulanci a v případě zájmu i práci
v pohotovostním režimu mimo pracovní
dobu a v noci. Budete moci doprovodit lékaře
zvaného ke konziliárním vyšetřením na jiná
pracoviště nemocnice, a poznat jak „organismus“ nemocnice v kooperaci pracuje ve
prospěch jednotlivého pacienta v řešení jeho
nemoci. Budete se moci účastnit vzdělávacích
seminářů při oddělení, které jsou otevřené
odborné veřejnosti.

ORGANIZACE KURZU

Poznejte šíři a zajímavost oboru ORL,
chirurgie hlavy a krku.

• Denně v 7.30 porada k dennímu plánu.
• Zejména diagnostické procedury a jednodušší léčebné zákroky probíhají na
čtyřech ambulancích. Přidělený lékař
ochotně vysvětlí podrobnosti, účel
a smysl jednotlivých procedur.
Jednodušší vyšetření si budete moci
vyzkoušet sami.
• Další den proběhne ve znamení lůžkové
péče. Projdete s určeným lékařem vizitu.
Problematika hospitalizovaných pacientů
je vždy složitější a není jednoduché
proniknout do problematiky nemoci každého pacienta. Vybrané pacienty
s lékařem proberete dopodrobna.
• V průběhu celé stáže se budete účastnit
konziliárních vyšetření pro různá oddělení nemocnice, vždy s určeným lékařem.

V případě zájmu kontaktujte:

• V operační dny se budete moci účastnit
provozu na operačních sálech. Většina
operací je zobrazována na monitorech,
jsou tedy až na výjimky pozorovateli
dobře přístupné a pochopitelné.
• Bude-li v období stáže probíhat pravidelný vzdělávací seminář, je účast frekventanta vítána.
• Po celou dobu bude vždy přidělený lékař
či sestřička, kteří budou odpovídat na
dotazy či vysvětlovat důležité principy
práce na oddělení.
• V průběhu si lze domluvit ubytování
v nemocničním ubytovacím zařízení
zdarma. Lze si zakoupit levně obědy
v ústavní jídelně.
Kolektiv oddělení ORL, chirurgie hlavy
a krku se těší na Vaši návštěvu.
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