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Týždeň

Prednáška, prednášateľ (pondelok)

Praktické cvičenia

1. týždeň
15.2.-19.2.

Hrudník ako celok, stavba steny
Kostra, spojenia a svaly hrudníka,
hrudníka. Bránica.
bránica. Cievy a nervy steny hrudníka.
doc. Hodorová Prsník. Pitva steny hrudníka.

2. týždeň
22.2.-25.2.

Rozdelenie mediastína. Mediastinum
superius a inferius. Srdce – vonkajší
popis.
doc. Hodorová
Srdce - dutiny, skeleton cordis,
prevodový systém, cievy a nervy,
auskultačné body.
doc. Hodorová

3. týždeň
1.3.-5.3.

4. týždeň
8.3.-12.3.
5. týždeň
15.3.-19.3.
6. týždeň
22.3.-26.3.
7. týždeň
29.3.-2.4.

Mediastinum. Srdce – vonkajší popis
a perikard. Pitva štruktúr v mediastíne.

Srdce – dutiny, chlopne srdca, skeleton
cordis, cievy srdca, body auskultácie
srdca. Pitva mediastína.
Úvod do dýchacieho systému - nosová
dutina, nosohltan.
Dýchací systém – horné a dolné dýchacie Dýchací systém - hrtan, priedušnica,
cesty, pľúca, pleura.
doc. Hodorová priedušky, pľúca, pleura. Opakovanie
anatomických štruktúr hrudníka.
3. Písomná kontrola
doc. Hodorová 3. Praktická kontrola
Úvod do tráviaceho systému.doc. Mihalik
Orgány tráviaceho systému.
Ústna dutina, hltan, pažerák, žalúdok,
doc. Mihalik tenké a hrubé črevo. Pečeň, pankreas,
slezina. Otvorenie brušnej dutiny.
Stavba brušnej steny, canalis inguinalis. Driekové stavce, os sacrum. Stavba
Peritoneum.
a pitva brušnej steny, canalis inguinalis.
doc. Hodorová Peritoneum, intraperitoneálne orgány.

8. týždeň
5.4.-9.4.

Veľkonočný pondelok

Retroperitoneálne štruktúry. Topografia,
cievne zásobenie a inervácia orgánov
brucha. Pitva vetiev aorta abdominalis.
Pitva retroperitonea.
prof. Rybárová Orgány močového systému. Nadobličky.
Pitva retroperitonea.

9. týždeň
12.4.-16.4.

Retroperitoneum.

10. týždeň
19.4.-23.4.
11. týždeň
26.4.-30.4.

Močový systém.
prof. Rybárová
Pitva retroperitonea a panvy.
Nadobličky.
Ženské pohlavné orgány.
4. A Písomná kontrola.
Ženské pohlavné orgány. doc. Mihalik Arteria iliaca interna.

12. týždeň
3.5.-7.5.

ANS.
prof. Rybárová Mužské pohlavné orgány.
Mužské pohlavné orgány. doc. Mihalik Rectum.

13. týždeň
10.5.-14.5.

Uzávierka panvy. Krvné zásobenie,
lymfatická drenáž a inervácia orgánov
panvy.
prof. Rybárová

14. týždeň
17.5.-21.5.

4. B Písomná kontrola. doc. Hodorová 4. Praktická kontrola
Brucho a panva z pohľadu klinika.

Uzávierka panvy. Pitva panvy.
Opakovanie anatomických štruktúr
brucha a panvy.
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