Časovo - tematický plán výučby v akademickom roku 2020/2021
LS - Anatómia Ošetrovateľstvo - 1. ročník
Týždeň
1. týždeň
15.-19.2.
2. týždeň
22.-26.2.
3. týždeň
1.-5.3
4. týždeň
8.-12.3.
5. týždeň
15.-19.3.
6. týždeň
22.-26.3.
7. týždeň
29.3.-2.4
8. týždeň
5.-9.4.
9. týždeň
12.-16.4.
10. týždeň
19.-23.4.
11. týždeň
26.-30.4.
12. týždeň
3.-7.5.
13. týždeň
10.-14.5.
14. týždeň
17.-21.5.

Prednáška 2hod.
Úvod do anatómie, všeobecne o kostiach,
kostra ľudského tela
doc. Kolesár
Všeobecne o spojeniach kostí, spojenia
kostí
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Všeobecne o svaloch, svaly ľudského tela
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Dýchací systém
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Tráviaci systém
doc. Mihálik
Srdcovocievny systém
Lymfatický systém
dr. Hvizdošová
Veľkonočné sviatky
Močový systém
dr. Hvizdošová
I. priebežná písomná kontrola online
test (z prednášok 1. - 6. týždňa)
Ženský pohlavný systém
Mužský pohlavný systém
dr. Hvizdošová
Úvod do nervového systému
Centrálny nervový systém
doc. Mihálik
Periférny nervový systém
doc. Mihálik
Autonómny nervový systém
Endokrinný systém
Koža, prsník
doc. Mihálik
Zrakový orgán
Sluchový a polohový orgán
doc. Mihálik
II. priebežná písomná kontrola online
test (z prednášok 7. - 13. týždňa)
doc. Kolesár

Košice dňa: 8.2.2021

Praktické cvičenia 1hod.
Základné anatomické roviny a smery, kostra
ľudského tela
doc. Kolesár
Najdôležitejšie kĺby ľudského tela
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Svaly hlavy, hrudníka, brucha, svaly HK a DK
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Nosová dutina, nosohltan, priedušnica,
priedušky, pľúca, mdzipľúcie
dr. Pavliuk-Karachevtseva
Pečeň, žalúdok, pankreas, tenké a hrubé črevo,
pobrušnica
doc. Mihálik
Srdce, tepny, žily, lymfatické cievy, lymfatické
uzliny
dr. Hvizdošová
Veľkonočné sviatky
Obličky, močovody, močový mechúr, ženská
močová rúra.
dr. Hvizdošová
Vaječníky, vajcovody, maternica, pošva,
Semenníky, nadsemenníky, semenovody,
prídavné pohlavné žľazy
dr. Hvizdošová
Miecha, predĺžená miecha, most, mozoček,
stredný mozog, medzimozog, koncový mozog
doc. Mihálik
Miechové a hlavové nervy
doc. Mihálik
Sympatikus, parasympatikus
Podmozgová žľaza, štítna žľaza, prištítne
telieska, pankreas, nadobličky
doc. Mihálik
Očnica, očná guľa, extraokulárne svaly, slzný
aparát
Vonkajšie, stredné a vnútorné ucho
doc. Mihálik
Informácie ohľadom záverečnej skúšky
Prezentácie tém
doc. Kolesár

doc. MUDr. Ingrid Hodorová PhD.
prednostka ústavu anatómie

