
CHIRURGIA 2 - P R A K T I C K É   C V I Č E N I A  

4. ročník, 7. semester    (10.15 – 11.45 hod.) 
 

1. téma: 

Náhle príhody  brušné - vymedzenie pojmu. Rozdelenie náhlych príhod brušných. Hlavné  chyby v diagnostike, prevencia. Zásady vyšetrovania 

pacientov s náhlou príhodou brušnou. 

 

2. téma:  

Náhle príhody brušné  ileózne (diagnostika, liečba). Vyšetrovanie pacientov.  

 

3. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

 

Náhle príhody zápalové. (diagnostika, liečba). Vyšetrovanie pacientov. 

 

4. téma 

Krvácanie z horného GITu. Diagnostické a terapeutické postupy. Diferenciálna diagnóza. Portálna hypertenzia. Ezofageálne varixy. Chirurgické 

možnosti liečby portálnej hypertenzie. Vyšetrovanie pacientov. 

 

5. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Krvácanie z dolného GITu, diagnostika, liečba. Vyšetrovanie pacientov. 

 

6.téma :   K D C H 

Náhle príhody brušné u detí.  Vyšetrovanie pacientov. 

 

7. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

8. téma:  

Absolútne a relatívne indikácie pre chirurgickú liečbu ochorenia na žalúdku a duodene. Včasné a neskoré  komplikácie po  operáciách na 

žalúdku a duodene. Prekancerózy a karcinómy žalúdka. Vyšetrovanie  pacientov. 

 

9. téma:  

Chirurgické ochorenia pečene, (Vyšetrovanie pacientov) 

 

10.téma: 

Chirurgické ochorenia žlčníka a žlčových ciest. Poscholecystektomický syndróm. Vyšetrovanie pacientov. 

 

11. téma: 

Ochorenia pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída.  Karcinóm pankreasu. Vyšetrovanie pacientov. 

 

12. téma: 

Nádory tenkého a hrubého čreva. Prekancerózy. Príprava hrubého čreva na endoskopické vyšetrenie a na operáciu. Kolostómie. Vyšetrovanie 

pacientov. 

 

13. téma:   SIMULAČNÉ CENTRUM 

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

14. téma:   POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA:         

        Chirurgická klinika:         od 15.00 - 21.00 hod. –  v pracovné dni 

            od 7.00 – 13.00 hod.; od 14.00 – 20.00 hod. – víkendy a sviatky             

 

       Náplň pohotovostnej služby: 

       -  analýza pacientov na chirurgickej JIS, 

       -  preparácie, kanylácia vén, drenáž hrudníka, katetrizácia močového mechúra, zavedenie žalúdočnej sondy, účasť pri  

          podávaní transfúzií, infúzií, 

       -  práca na chirurgickej a úrazovej ambulancii v pohotovostnej službe, vyšetrovanie pacientov s akútnymi chirurgickými  

          ochoreniami. Prítomnosť pri prijímaní pacientov, predoperačnej príprave, asistencia pri operáciách, 

       -  vyšetrovanie vhodných pacientov na lôžkovej časti, 

       -  účasť na konziliárnej službe operačnej pohotovosti v rámci UNM, 

       -  výuka bude zameraná hlavne na akútne brušné príhody,  

        - realizovať sa bude počas celého semestra maximálne po dvoch študentoch denne podľa   vopred  napísaného rozvrhu,  

        - účast na výuke potvrdí podpisom službukonajúci lekár. 

  

P o z n á m k a: 

Ochorenie demonštrovaného alebo vyšetrovaného   pacienta sa nemusí vždy zhodovať s plánovanou témou stáží a závisí od aktuálnych  diagnóz 

hospitalizovaných pacientov. 

 

 

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)   

                                                                 - min. 60 %  úspešnosť v povinnom teste                                                                                            



                                                                  


