
PROGRAM ŠKOLIACEHO KURZU NA ZÁVER SPOLOČNÉHO  

CHIRURGICKÉHO KMEŇA 

 
Obsahová náplň:  

• anatómia, fyziológia, patofyziológia a patológia chirurgických ochorení a úrazov, ich 

diagnostika, liečba a jednoduché diagnostické a  liečebné chirurgické výkony, 

• predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť, výživa a intenzívna starostlivosť, 

podávanie liekov rôznymi formami, transfúzna liečba a liečba pooperačných 

komplikácií, 

• zásady pobytu na operačnom a ambulantnom trakte, 

• ošetrenie rán a obväzová technika, 

• zásady a  princípy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie, 

• zabezpečenie dýchania, intubácia, tracheotómia, konikotómia, 

• liečba bolesti, zvládnutie infekcie v chirurgii, 

• patofyziológia  a liečba šokových stavov. 
 

 

Pondelok   

  7.00 –   7.30 Otvorenie kurzu + Vizita na oddelení    

  7.30 –   8.00 Indikačný seminár  

  8.00 – 11.30 Práca na oddelení a práca na operačnom sále  

11.30 – 12.00  Obedná prestávka 

12.00 – 16.00 Odborný seminár: 

  Chirurgická infekcia  a racionálna antiinfekčná terapia  

(MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.) 
 

 
Utorok   

  7.00 –   7.30 Vizita na oddelení    

  7.30 –   8.00 Indikačný seminár  

  8.00 – 11.30 Práca na oddelení a práca na operačnom sále  

11.30 – 12.00  Obedná prestávka 

12.00 – 16.00 Odborný seminár: 

  Patofyziológia hemostazeologických ochorení. Antitrombotická a  

                        antikoagulačná terapia    

(MUDr. Anton Mikolajčík, PhD., prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.) 
 

 
Streda  

  7.00 –   7.30 Vizita na oddelení    

  7.30 –   8.00 Indikačný seminár  

  8.00 – 11.30 Práca na oddelení a práca na operačnom sále  

11.30 – 12.00  Obedná prestávka 

12.00 – 16.00 Odborný seminár: 

  Princípy diagnostiky a liečby nádorových ochorení, molekulárno-biologické  

                        aspekty nádorových afekcií    

  (doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH., prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.) 
 

 



Štvrtok  

  7.00 –   7.30 Vizita na oddelení    

  7.30 –   8.00 Indikačný seminár  

  8.00 – 11.30 Práca na oddelení a práca na operačnom sále  

11.30 – 12.00  Obedná prestávka 

12.00 – 16.00 Odborný seminár: 

  Osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, verbálna a neverbálna  

  komunikácia, asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných 

  partnerov. 

  (prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.) 
 

Piatok  

  7.00 – 13.30 Ukončenie kurzu, test, vyhodnotenie testu 

      (prof. MUDr. Ľudoví Laca, PhD.) 

 


