
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

 
PROGRAM ŠKOLIACEHO KURZU  

špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore  

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie  

 

2. VZDELÁVACIA AKTIVITA  
Termín:    05. – 09. 02. 2018 

Miesto konania:  Ústav ošetrovateľstva, Malá hora 5, 036 01  

 Chirurgická klinika UNM, Kollárova 2 , 036 01 Martin 

Garant kurzu:  Mgr. Hlinková Edita, PhD. 

 
05. 02. 2018 (pondelok) 

Čas (hod.) Predmet/ Téma Lektor /počet hodín 

 

 

8,00 - 8,45 

8,50 - 9,35 

Chirurgická klinika UNM, Chirurgický pavilón prof. 

Šteinera, 4.poschodie 4/4- stážová miestnosť 

Chirurgická propedeutika 

Poruchy vnútorného prostredia. Poruchy hemostázy, 

hematologický pacient v chirurgii, zásady hemoterapie. 

Imunita a anafylaxia. Infekcia v chirurgii, sepsa. Princípy 

antibakteriálnej profylaxie a liečby chirurgických infekcií. 

Charakteristika a spôsoby realizácie základných chirurgických 

výkonov. 

 

 

MUDr. Šutiak Ladislav, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

  9,40 - 10,25 

10,30 - 11,15 

Chirurgická propedeutika 

Posúdenie stavu chirurgického pacienta: anamnéza a fyzikálne 

vyšetrenie. Kritériá rizikovosti pacienta – skórovacie systémy.  

Gerontologický pacient v chirurgii. Multimorbidita. Operačné 

riziko. Špecifiká starostlivosti o gerontologického pacienta v 

chirurgii a multimorbidného pacienta. Diabetik v chirurgii. 

Komplikácie diabetes v chirurgických odboroch. Špecifiká 

perioperačnej starostlivosti o diabetika v chirurgii 

 

MUDr. Mikolajčík Anton, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

11,15 - 12,15 PRESTÁVKA 

 

12,15 - 13,00 

13,05 - 13,50 

 

Onkologická chirurgia 

Úlohy onkologickej chirurgie (posúdenie operability, stratégia 

liečby časovaním operácie, odber materiálu na histologické 

a cytologické vyšetrenie, pooperačná adjuvantná liečba, 

dispenzarizácia, chirurgické riešenie komplikácii). Princípy 

chirurgickej liečby nádorov. Onkochirurgické výkony a 

riešenie komplikácii. Takticko-technické zásady onkologickej 

chirurgie niektorých významnejších lokalizácii nádorov 

(nádory prsníka, nádory tráviaceho traktu, sarkómy mäkkých 

tkanív, kožné malignity, karcinóm štítnej žľazy, karcinóm 

prištítnych teliesok). Mutilujúce výkony. 

Ochorenie prsnej žľazy zápalové a nádorové. Diagnostika, 

možnosti liečby.  

 

MUDr. Dzetkulič Milan  

(2 hodiny) 

 

13,55 - 14,40 

14,45 - 15,30 

 

 

 

Transplantačná chirurgia 

Charakteristika nadstavbového, užšie špecializovaného odboru 

chirurgie, jeho náplň.  Úvod do problematiky, imunologické 

a imunogenetické aspekty transplantácie orgánov a tkanív. 

Transplantácia obličiek, krvotvorných buniek, iných orgánov 

Doc. MUDr. Dedinská 

Ivana, PhD.  

 (2 hodiny) 

 

 



 

 

 

  

a tkanív (srdca, pečene, pankreasu, rohovky, kože, kostí). 

Organizačné princípy odberov a transplantácii. Multiorgánové 

odbery. Perioperačný manažment vnútrobrušných 

transplantácií. 

 

 

 

 

06. 02. 2018 (utorok) 
Čas (hod.) Predmet/ Téma Lektor /počet hodín 

 

8,00 - 8,45 

8,50 - 9,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,40 - 10,25 

10,30 - 11,15 

Ústav ošetrovateľstva 

Rola sestry pri poskytovaní oše. star.  v chir. odboroch 

Úvod do chirurgického ošetrovateľstva - história.  Rola sestry 

v odboroch chirurgie (v jednodňovej a viacdňovej chirurgii, 

v miniinvazívnej chirurgii.  

Chirurgická propedeutika 

Manažment perioperačnej starostlivosti. Urgentný a plánovaný 

príjem pacienta. Predoperačná, intraoperačná a pooperačná 

starostlivosť – štandardné postupy.  

Asistované vyšetrenia (biochemická diagnostika, rádiologické, 

endoskopické metódy, funkčné vyšetrenia). Príprava pacienta 

na invazívne diagnostické vyšetrenia a starostlivosť o pacienta 

po vyšetrení. 

 

Hygiena a epidemiológia, prevencia NN 

Charakteristika odboru, jeho náplň. Životné podmienky 

a zdravie. Vplyv rizikových faktorov prostredia na zdravie 

človeka.  Hygiena zdravotníckych zariadení. Hygienicko - 

epidemiologický režim na chirurgickom oddelení.  

Asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia. Starostlivosť o 

ruky. Epidemiológia a epidemický proces v chirurgických 

odboroch. Infekčné ochorenia. Nozokomiálne nákazy a ich 

prevencia.  

 

Mgr. Edita Hlinková, 

PhD.  

(2 hodiny)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

   

11,15 - 12,15 PRESTÁVKA 

 

12,15 - 13,00 

13,05 - 13,50 

 

Chirurgická propedeutika 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o gerontologického 

pacienta v chirurgii a multimorbídneho pacienta v chirurgii. 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o diabetika v chirurgii. 

PhDr. Nemcová Jana, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

 

13,55 - 14,40 

14,45 - 15,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,35 – 16,20 

 

 

Onkologická chirurgia 

Špecifiká perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti v 

chirurgickej onkológii pre jednotlivé onkochirurgické výkony. 

Manažment ošetrovateľských problémov v perioperačnej 

starostlivosti. Interdisciplinárny aspekt starostlivosti 

o onkologického pacienta. 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochorením prsnej 

žľazy. Pomoc žene po amputácii prsníka, edukácia. 

Psychologické problémy pacientov po mutilujúcich zákrokoch. 

 

OSP v chirurgických odboroch 

Špecifiká jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu 

(posudzovania, diagnostiky, plánovania, realizácie 

a hodnotenia) vo všeobecnej chirurgii, v onkochirurgii  

 

 

PhDr. Nemcová Jana, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

16,25 – 17,10 

17,15 – 18,00 
Všeobecná chirurgia 

Ošetrovanie pacienta s črevnou stómiou a urostómiou. 

PhDr. Nemcová Jana, 

PhD. (2 hodiny) 



07. 02. 2018 (streda) 
Čas (hod.) Predmet/ Téma Lektor /počet hodín 

 

8,00 - 8,45 

8,50 - 9,35 

9,40 - 10,25 

10,30 - 11,15 

Ústav ošetrovateľstva  

Chirurgická propedeutika 

Rany. Princípy ošetrovania aseptických a septických lézií 

kožného krytu. Manažment ošetrovania chronickej rany. 

Klasické a moderné obväzové materiály (vlhké hojenie rán). 

Podpora procesu hojenia rán ošetrovateľskými intervenciami. 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s chronickou ranou. Minimalizácia rizika vzniku infekcie. 

Príprava operačného poľa. Drény a drenážne systémy. 

 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(4 hodiny) 

   

11,15 - 12,15 PRESTÁVKA 

 

12,15 - 13,00 

13,05 - 13,50 

 

 

 

Chirurgická propedeutika 

Pooperačné komplikácie. Minimalizácia rizika pooperačných 

komplikácií ošetrovateľskými intervenciami. Ošetrovanie 

pacienta s pooperačnými komplikáciami.  

Perioperačné psychické poruchy. 

 

 Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

 

 

13,55 - 14,40 

14,45 - 15,30 

 

 

 

 

 

 

 

15,35 – 16,20 

16,25 – 17,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transplantačná chirurgia 

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 

s transplantáciou obličiek a pečene. Komplexná ošetrovateľská 

starostlivosť o pacienta s transplantáciou obličiek a pečene.  

OSP v chirurgických odboroch 

Špecifiká jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu 

(posudzovania, diagnostiky, plánovania, realizácie 

a hodnotenia) v transplantačnej chirurgii. 

 

Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v chirurgii 

Etické aspekty práce sestry v chirurgii. Poskytovanie 

informácií, informovaný súhlas s invazívnym vyšetrením 

a operačným zákrokom (kompetencie lekára a sestry). 

Mutilujúce operačné zákroky, rozhodnutie chirurga a 

informovanie pacienta. Etika v anesteziológii a intenzívnej 

starostlivosti. Etika pri zavádzaní nových diagnostických 

a terapeutických postupov. Etika v transplantológii. Etické 

problémy hemoterapie. 

 

 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

 
08. 02. 2018 (štvrtok) 
Čas (hod.) Predmet/ Téma Lektor /počet hodín 

 Chirurgická klinika UNM, Chirurgický pavilón prof. 

Šteinera, 4.poschodie – stážová miestnosť 4/4 

 

 

8,00 - 8,45 

8,50 - 9,35 

 

 

 

9,40 - 10,25 

10,30 - 11,15 

 

Chirurgická propedeutika 

NPB - diagnostika, vyšetrovacie metódy. Princípy 

konzervatívnej a chirurgickej liečby. Akútna bolesť v chirurgii. 

Intenzívna starostlivosť. 

 

Plastická chirurgia 

Charakteristika špecializovaného odboru, jeho náplň. 

Diagnostika v plastickej chirurgii. Všeobecné zásady plastickej 

chirurgie, možnosti rekonštrukcie vrodených chýb v plastickej 

 

MUDr. Mikolajčík Anton, 

PhD. 

(2 hodiny) 

 

 

Oddelenie  plastickej 

chirurgie UNM 

(2 hodiny) 

 



chirurgii, korekčné a estetické operácie, replantácie prstov, 

končatín v plastickej chirurgii.  

Popáleniny, omrzliny, ich komplikácie. 

   

11,15 - 12,15 PRESTÁVKA 

 

12,15 - 13,00 

13,05 - 13,50 

13,55 – 14,40 

 

 

 

 

 

 

 

14,45 – 15,30 

Všeobecná chirurgia 

Diagnostika ochorení tráviaceho, hepatobiliárneho systému 

a ochorení pankreasu, vyšetrovacie metódy. Princípy 

konzervatívnej a chirurgickej liečby. 

Miniinvazívna chirurgia 

Charakteristika miniinvazívnej chirurgie, jej náplň. Princípy 

miniinvazívnej chirurgie. Rizikové faktory – chirurgické, 

nechirurgické, kontraindikácie. Komplikácie v miniinvazívnej 

chirurgii. 

 

OSP v chirurgických odboroch 

Špecifiká jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu 

(posudzovania, diagnostiky, plánovania, realizácie 

a hodnotenia) vo všeobecnej chirurgii a v miniinvazívnej 

chirurgii. 

 

MUDr. Mikolajčík Anton, 

PhD. 

(3 hodiny) 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hlinková Edita 

(1hodina) 

 

   

09. 02. 2018 (piatok) 
Čas (hod.) Predmet/ Téma Lektor /počet hodín 

 

8,00 - 8,45 

8,50 - 9,35 

 

 

 

9,40 - 10,25 

10,30 - 11,15 

11,20 - 12,05 

Ústav ošetrovateľstva 

Všeobecná chirurgia 

Úlohy chirurgického ošetrovateľstva pri náhlych príhodách 

brušných. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 

s náhlou príhodou brušnou. 

 

Všeobecná chirurgia 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením 

tráviaceho, hepatobiliárneho systému a ochorení pankreasu. 

Miniinvazívna chirurgia 

Rola sestry v miniinvazívnej chirurgii, úlohy chirurgického 

ošetrovateľstva. Manažment ošetrovateľstva v miniinvazívnej 

chirurgii, ošetrovateľské priority. Špecifiká ošetrovateľskej 

starostlivosti o pacienta v miniinvazívnej chirurgii. Komplexná 

ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v miniinvazívnej 

chirurgii. 

 

Mgr. Hlinková Edita 

(2 hodiny) 

 

 

 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(3hodiny) 

   

12,15 - 13,00 

13,05 - 13,50 

13,55 - 14,40 

 

Plastická chirurgia 

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v plastickej 

chirurgii. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta 

s popáleninou. KOS o pacienta v plastickej chirurgii.  

OSP v chirurgických odboroch 

Špecifiká jednotlivých krokov ošetrovateľského procesu 

(posudzovania, diagnostiky, plánovania, realizácie 

a hodnotenia) v plastickej chirurgii. 

Mgr. Hlinková Edita, 

PhD. 

(3hodiny) 

   

   

 


