POZVÁNKA
pro zájemce o místo demonstrátorů při anatomických pitvách
v ZS 2018/19
Vítáni jsou všichni zájemci z řad posluchačů lékařství ze 2. a vyšších ročníků, kteří si chtějí
prohloubit znalosti z anatomie, a kteří mají zájem předat je svým kolegům.
Zapisovat se můžete od středy 10. října do pondělí 29. října 2018 včetně, v sekretariátu
Anatomického ústavu nejlépe v 8:30 – 10:00 a 13:00 – 14:00.
Také se můžete zapsat e-mailem na adrese: michaela.banszelova@lf1.cuni.cz , kde uvedete
ročník studia, známku z anatomie, počet absolvovaných pitev v postavení demonstrátora.
Setkání demonstrátorů se uskuteční ve středu dne 31. října ve velké posluchárně
Anatomického ústavu v 15:00 ev. v 17:30 s anglickou paralelkou.
Zápis je předběžný a definitivní rozdělení bude provedeno až při setkání všech
demonstrátorů, kdy budou poskytnuty informace o programu a organizaci pitev. V pitevně je
v zimním semestru cca 100 míst pro demonstrátory. Potřebujeme jednak zkušené
demonstrátory (účast na 2 a více pitevních cvičení), jednak chceme dát příležitost i těm, kteří
s námi pitvali jen jednou nebo dosud nepitvali. Pokud bude zájemců více, bude kriteriem
jejich výběru výsledek testu (identifikace anatomických struktur v powerpointové
presentaci). Seznam posluchačů, kteří budou vybrání jako demonstrátoři, a budou mít zájem
o zápis volitelného předmětu do SISu, odešleme sami studijnímu oddělení. Po ukončení
pitevních cvičení předáme seznam všech demonstrátorů děkanátu s návrhem na výplatu
stipendia.

Termíny pitev v zimním semestru 2018/19
1. roč. LEK
V 6., 7. a 8. výukovém týdnu pitvají střídavě obden sk. 1001- 5 a 1006 - 10
A. LEK
Sk. 1001 - 1005 pitvá od pondělí 5. 11 do pondělí 19. 11. 2018
vždy obden (dne 5., 7., 9., 13. a 15. 11 od 14:30 do 17:45; 19. 11. od 14:00 zápočet).
B. LEK
Sk. 1006 - 1010 pitvá od úterý 6.11 do pondělí 19. 11. 2018
vždy obden (dne 6., 8., 12., 14., 16. od 14:30 do 17:45; 19. 11. od 16:00 zápočet).
V 8., 9. a 10, výukovém týdnu pitvají střídavě obden sk. 1011- 15 a 1016 - 20
C. LEK
Sk. 1011 -1015 pitvá od středy 21. 11. do středy 5. 12. 2018
vždy obden (21., 23., 27., 29. 11. a 3. 12. od 14:30 do 17:45; 5. 12. od 14:00 zápočet)
D. LEK
Sk. 1016 –1020 pitvá od čtvrtka 22. 11. do středy 5. 12. 2018
vždy obden (22., 26., 28.11., 30.11, 4. 12. od 14:30 do 17:45; 5. 12. od 16:00 zápočet)
1. roč. ALEK
V 10. a 11. výukovém týdnu pitvají ALEK 1. LF (1051 – 1055)
E. ALEK Anatomy Dissections 1 in WS (27 hrs)
Groups 1051-1055 dissect daily 14:30 - 17:45 from December 6 (Thursday)
to December 13 (Thursday). Day 6th: demonstrations and credit.
1. roč BAK
Ve 14. a 15. výukovém týdnu ( 7. 1. – 14. 1. 2019) pitvá BAK 1. LF – rohová pitevna
F. fyzioterapie a ergoterapie (25 hod) Anatomická pitva pohybového aparátu; od pondělí 7.
1. do pondělí 14. 1. 2019 v době od 14:30 do 17:45 v rohové pitevně.
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