
CHIRURGICKÁ PROPEDEUTIKA  - P R A K T I C K É    C V I Č E N I A  

3. ročník, 5. semester      8.00 – 10.30 hod. 

 
1. téma: 

Organizácia práce na chirurgickom pracovisku. Charakteristika jednotlivých oddelení,  ambulantnej časti, operačného traktu, JIS. Dokumentácia 

o chirurgických pacientoch na oddelení a v ambulantnej časti. Jednodňová chirurgia. Zásady dodržiavania hygieny a sterility na chirurgickom 

oddelení. Asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia. Chirurgické výkony a ich opis. Rozbor pacienta a praktické ukážky. Punkcie telových 

dutín, drenáže. 

 

2.téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Vyšetrovanie pacienta - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, písanie  chorobopisu. Vyšetrovanie pacienta. Predoperačné vyšetrenia, hodnotenie 

laboratórnych a pomocných vyšetrení. Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazujúce metódy v chirurgii. 

 

3.téma: 

Vyšetrovanie pacienta. Rizikové faktory, polymorbidita. Indikácie ku chirurgickej liečbe. Príprava pred endoskopickými vyšetreniami a pred 

operáciou. Vyšetrovanie pacienta. Pooperačné hodnotenie pacienta – vitálne funkcie, stav vedomia, kardiorespiračný systém, GIT atď. 

Pooperačné komplikácie a ich  prevencia. 
 

4.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM 

Infúzna liečba, intravenózna aplikácia liekov, transfúzna liečba. Indikácie, kontraindikácie, komplikácie transfúzie krvi. Krvné  prípravky. 

Možnosti venóznych prístupov. Vyšetrovanie pacientov so zameraním na poruchy hemostázy. Problematika náhrady krvi a krvných prípravkov. 

 

5.téma 

Komplikácie hojenia rán (phlegmóna, absces, dehiscencia operačnej rany, hernia v jazve). Gangréna, ischémia, amputácia. Indikácie pre 

amputáciu. Drenáže rany. Bakteriologické monitorovanie. Preväzy pacientov. Antibiotiká v chirurgii. 

 

6.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM     

Práca na ambulancii, zdravotná dokumentácia, príjem pacientov, preväzy, obväzová technika(malé operačné zákroky).  Základné chirurgické 

nástroje a spôsob ich použitia. Technika šitia a uzlenia. Práca na ambulancii. Príprava operatéra a operačného poľa. Voľba vhodného operačného 

prístupu podľa chorobného procesu. Práca na ambulancii. 

 

7.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM 

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

8.téma 

Chirurgická liečba zápalových ochorení (flegmóna, absces, karbunkulus, furunkulus, cheilitída, lymfangoitída a lymfadenitída, hidrosadenitída, 

panarícium). Indikácie k incízii, technika incízie, spôsoby drenáže,  preväzy. Práca na ambulancii, obväzová technika. 

 

9.téma 
Nádorové ochorenia. Vyšetrovanie pacientov.  

 

10.téma:  K A I M: 

Starostlivosť o pacientov s poruchou vitálnych funkcií. 

 

11.téma: 

Všeobecné zásady vyšetrenia pacientov s úrazmi pohybového aparátu (MSS systém). Diagnostický algoritmus pri   jednotlivých poraneniach 

MSS. Zásady ošetrovania pri poraneniach mäkkých  štruktúr (poranenia kožného krytu, svalov, šliach, kĺbových puzdier a ligament). Praktické 

ukážky. 

 

12.téma: 

Zlomeniny, mechanizmus vzniku, rtg diagnostika, jednotlivé typy, ich charakteristika a súčasné  možnostiv konzervatívnej a chirurgickej liečbe. 

Praktické ukážky.  Základné typy osteosyntézy pri liečbe zlomenín končatín. Praktické ukážky osteosyntetického materiálu. Súčasne najčastejšie 

používané typy osteosyntézy. 

 

13.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM    

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

14.téma: 

Chirurgická dokumentácia – chorobopis pacienta (potrebné k praktickej časti skúšky z chirurgickej propedeutiky). 

 

 

Pre získanie zápočtu je podmienkou: - 80% účasť na prednáškach  

                                                             (s 20%  ospravedlnenou absenciou – 3 prednášky) 

                                                            - 80% účasť na praktických cvičeniach  

                                                             (s 20%  ospravedlnenou absenciou – 3 praktické cvičenia) 

 - 60% úspešnosť pri previerke vedomostí testami 

 

-  Skúška z chirurgickej propedeutiky je kombináciou praktickej a ústnej skúšky.    

-  Podmienkou pre pripustenie ku skúške je získanie zápočtu.  

-  Praktická skúška sa robí v pracovný deň pred termínom ústnej skúšky.  

Zahrňuje: vyšetrenie pacienta, napísanie chorobopisu, obhájenie nálezu a urobenie zadaného obväzu.  


