
                                  OTÁZKY NA SKÚŠKU Z CHIRURGICKEJ PROPEDEUTIKY: 

 
1. Retencia moča (príčiny, prejavy, liečba). Anúria, oligúria. 

 

2. Defekácia. Klyzma (indikácie, technika zavádzania, komplikácie).  

 

3. Omrznutie, podchladenie, prvá pomoc, zásady ošetrovania. 

 

4. Fyzikálne vyšetrenie lokomočného aparátu. 

 

5. Príprava operačného poľa (dezinfekcia, rúškovanie). Príprava operatéra. 

 

6. Kkritériá klinickej a biologickej smrti, a mozgovej smrti). 

 

7. Sterilizácia, definícia. (technologické postupy pri sterilizácii) 

 

8. Gastrostómia, jejunostómia (definícia, indikácie, komplikácie, zásady ošetrovania pacientov). 

 

9. Pojem, náplň, vývoj a rozdelenie chirurgie. 

 

10.  Chirurgické výkony a ich stručná charakteristika (krvavé, nekrvavé, radikálne, paliatívne, punkcie telových dutín) 

 

11. Princípy asepsy a antisepsy, definícia, história. Antisepsa, antiseptické roztoky. 

 

12. Hygienický režim chirurgického oddelenia, operačného sálu. Hygienický režím operačného traktu. 

 

13.  Kardiopulmocerebrálna resuscitácia (indikácia, technika resuscitácie).  

 

14. Miestne znecitlivenie (typy, indikácie, technika, komplikácie). 

 

15. Poruchy vedomia, dif.dg., zásady ošetrovania pacientov v bezvedomí. 

 

16. Celková anestéza (premedikácia, úvod do anestézy, druhy anestézy, komplikácie). 

 

17. Pooperačná izba, JIS. ARO. Chorobopis, denný záznam, reanimačný záznam. 

 

18. Reakcia organizmu na úraz (neuroendokrinná, metabolická). 

 

19. Cievkovanie močového mechúra, žalúdočná a duodenálna sonda.  

 

20. Tromboembolická choroba  

 

21. Erysipelas, erysipeloid. Hidrosadenitis. Lymphangoitis, lymphadenitis. 

 

22. Nosokomiálne infekcie, infekcie operačných rán, príznaky, prevencia a liečba. 

 

23. Sepsa, bakteriémia SIRS. 

 

24. Prvá pomoc pri úrazoch laická, predlekárska, lekárska, príprava na transport a transport ranených (kraniocerebrálne poranenie, poranenie 

chrbtice a miechy). 

 

25. Polytrauma    

 

26. Život ohrozujúce stavy u chirurgických pacientov. 

 

27. Znehybnenie zlomenín, provizórne, definitívne. Extenzie (typy, indikácie, zásady naloženia, komplikácie). 

 

28. Poranenie šliach, diagnostika a liečba. 

 

29. Kolostómia (indikácie, ošetrovanie pac. s kolostómiou a jejunostómiou, komplikácie kolostómie).  

 

30. Poranenie ciev, diagnostika, prvá pomoc, definitívne ošetrenie. 

 

31. Utopenie a ponorenie, patogenéza, prvá pomoc. 

 

32. Klinické príznaky zlyhávania kardiovaskulárneho systému (príčiny, prejavy,  monitorovanie, liečba, prevencia). 

 

33. Crush syndróm. Blast syndróm.Kompartment syndróm. 

 

34.  Infúzne roztoky, plazmaexpandery (všeobecná charakteristika)  

 

35. Zásady i.v. aplikovaných  roztokov, prístupové cesty k zabezpečeniu i.v. aplikácie, komplikácie). 

 



36. Transplantácia orgánov a tkanív (základné pojmy). Imunológia transplantácie. Typy odlučovania štepov. 

 

37.  Enterálna a parenterálna výživa (charakteristika, technika, komplikácie). 

 

38. Zlomeniny hrudného koša (prvá pomoc, diagnostika, základné princípy liečby, komplikácie zlomenín hrudníka). 

 

39. Hojenie rán. Faktory ovplyvňujúce hojenie (hojenie per primam, secundam, terciam intentionem). 

 

40. Poranenie elektrickým prúdom a bleskom (mechanizmy účinku, prvá pomoc). 

 

41. Orotracheálna intubácia, koniotómia, tracheostómia (indikácie, technika, komplikácie,ošetrovanie pacientov). 

 

42. Pooperačné a poúrazové zlyhávanie obličiek (príčiny zlyhávania, diagnostika a liečba). 

 

43. Amputácie (indikácie, zásady techniky, pooperačné ošetrovanie). 

 

44. Transfúzia krvi, technika, povinné vyšetrenia, komplikácie a ich liečba. Autológna transfúzia. Deriváty krvi a plazmy, ich použitie 

v klinickej praxi. 

 

45. Rozdelenie a charakteristika rán (prvá pomoc, zásady ošetrovania). 

 

46. Monitorovanie hemodynamiky pacienta, technika, interpretácia (CVT, diuréza, krvné plyny, klinické hodnotenie). 

 

47.  Vzduchová a tuková embólia. 

 

48.  Hypovolemické formy šoku (klasifikácia, príčina, liečba). 

 

49.  Diabetes v chirurgii, chirurgické komplikácie diabetu. 

 

50. Šok všeobecne (etiopatogenéza, prevencia, príznaky, liečba). 

 

51.  Septický a toxický šok (klinická symptomatológia, patofyziológia, liečba). 

 

52.  Osteomyelitis všeobecne. 

 

53.  Pooperačné komplikácie GIT-u (zvracanie, akútna dilatácia žalúdka, paralytický ileus). 

 

54. Pyogenná infekcia rán. Absces, flegmóna. 

 

55.  Foliculitis, furunculus, carbunculus, cheilitis. 

 

56.  Antibiotiká a chemoterapeutiká v chirurgii (indikácie, zásady preventívneho a terapeutického podávania ATB). 

 

57.  Fyziologické princípy hemostázy. Poruchy hemostázy u chirurgického pacienta. 

 

58.  Zápalové ochorenia prstov a ruky (príčiny, dg., liečba). 

 

59. Plynová flegmóna (anaerobné infekcie, podmienky vzniku v chirurgickej praxi, prevencia, diagnostika a liečba). Tetanus – jeho prevencia 

v chirurgii. 

 

60. Distorsio, luxatio, contusio. 

 

61. Hojenie tkanív, faktory ovplyvňujúce hojenie (kostí, svalov, nervov, šliach). 

 

62. Osteosyntéza (indikácie, základné metódy). 

 

63. Zlomeniny, mechanizmus vzniku, typy, dislokácie, zásady ošetrenia). 

 

64.  Fyziologický močový nález (mikroskopický, Addisov sediment). 

 

65. Respiračná insuficiencia (parciálna, globálna, príčiny). 

 

66. Význam bilancie tekutín u zdravého jedinca a počas ochorenia (funkcia tretieho priestoru). Zmeny v homeostáze u chirurgických pacientov. 

 

67.  Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy pri traume (CNS, miechy, kostí, telových dutín). 

 

68.  Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému. 

 

69.  Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy pri ochoreniach respiračného systému.      

 

70.  Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy pri ochoreniach hepatopankreatického komplexu. 

 

71.  Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie a zobrazovacie metódy pri ochoreniach tráviacej trubice a dutiny brušnej. 

 



72.  Poruchy acidobázy, rovnováhy tekutín a elektrolytov u chirurgických pacientov. 

 

73.  Predoperačné vyšetrenia a príprava chirurgických pacientov pri akútnych ochoreniach. 

 

74. Predoperačné vyšetrenia a príprava chirurgických pacientov pri elektívnych chirurgických výkonoch.                                                                                                                                 

 

75. Indikácie k operácii všeobecne. Operačné riziko. 

 

76.  Zatvorené poranenia hlavy (stupne bezvedomia, diagnostika, prvá pomoc, transport ranených, základné princípy liečby). 

 

77.  Zatvorené poranenia hrudníka (pneumotorax, podkožný emfyzém, diagnostika, prvá  pomoc, základné princípy liečby). 

 

78. Zatvorené poranenia brucha (následky poranenia, diagnostické postupy). 

 

79. Trombophlebitis, phlebotrombosis (definícia, príčiny vzniku, klinické symptómy). 

 

80. Popáleniny, mechanizmy vzniku, rozdelenie, prvá pomoc. Zásady lokálneho ošetrenia a liečby popálenín. Šok z popálenia, celkové zmeny 

organizmu, inhalačné poškodenie, resuscitácia, monitorovanie vitálnych funkcií, zásady liečby. 

 

81.  Hypoxémia a ischémia (definícia pojmov, príčiny, diagnostika – príklady). 

 

82. Starostlivosť o chirurgického pacienta bezprostredne po operácii (odsun z operačného sálu, monitorovanie základných vitálnych funkcií). 

Rizikové faktory u chirurgických pacientov podmieňujúce pooperačné komplikácie. 

 

83.  Algoritmus klinických a pomocných vyšetrovacích postupov pri stanovení diagnózy, diferenciálnej diagnózy u chirurgických pacientov 

(anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, zobrazujúce vyšetrovacie metódy, laboratórne vyšetrenia). 

 

84. Akútna a chronická ischémia končatín (príznaky, diagnostika a zásady liečby). 

 

85.  Nádorové ochorenia všeobecne (benígne a malígne, TNM klasifikácia zhubných nádorov, grading, staging). 

 

86. Vyšetrovanie acidobázy – význam jednotlivých parametrov pre klinickú prax (metabolická alkalóza, acidóza u chirurgických pacientov). 

 

87. Indikácie použitia punkcie a drenáže v chirurgii. 

 

88. Dekubity – príčiny vzniku (lokálne, celkové), prevencia a liečba. 

 

89. Chirurgické infekcie – definícia, patogenéza, diagnostika, prevencia. Základné princípy liečby chirurgických infekcií, bakteriologické 

monitorovanie. 

 

90. Chirurgické výkony a ich opis (základné pojmy). 

 

91. Strelné poranenia, patofyziológia strelnej rany, zásady ošetrovania strelných poranení. 

 

92. Miniinvazívna chirurgia. 

 

93. Donorský a transplantačný program v chirurgii 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTÁZKY PRE PRAKTICKÚ ČASŤ SKÚŠKY- obväzová technika 
                Druhy obväzov a zásada ich použitia pri prvej pomoci a pri definitívnom ošetrení. 

 
1. Šatkové obväzy : 

 Šatkový obväz čepcový malý ( capitium triangulare parvum) 

 Šatkový obväz čepcový veľký ( capitium triangulare magnum) 

 Šatkový (kravatový) obväz oka 

  Šatkový (kravatový) obväz ucha 

  Šatkový obväz prsu ( suspenzorium mammae) 

  Šatkový obväz perinea 

  Šatkový obväz ruky – zavinutie ruky ( involucrum manus) 

  Šatkový obväz kolena 

  Šatkový obväz nohy – zavinutie nohy ( involucrum pedis) 

  Šatkový záves hornej končatiny 

2. Prakové obväzy:  
            Prakový obväz na nos ( funda nasi) 

            Prakový obväz na dolnú čelusť (funda mandibulae) 

3. Náplasťové obväzy:  
            Náplasťové obväzy na hrudník ( cingulum) 

            Náplasťový obväz na pupočnú herniu. 

4. Ovinadlové obväzy hornej končatiny:  

      Klasový obväz ramena ( spica omae) 

Desaultov obväz 

Klasový obväz ramena ( spica humeri) 

Vzostupný, zostupný hoblinový obväz  predlaktia, ramena ( dolabra currens ascendens, descendens) 

Hadovitý obväz predlaktia, ramena ( dolabra serpens) 

Strieškový obväz lakťa ( testudo cubiti inversa) 

Prekladaný obväz predlaktia ( dolabra reversa) 

Klasový obväz zápästia ( spica carpi) 

Klasový obväz ruky ( spica manus) 

Náprstok ( chirotheca dimidia) 

Rukavička ( chirotheca completa) 

Zavinutie ruky ( involutio manus ) 

5.  Ovinadlové obväzy dolnej končatiny: 
     Klasový obväz bedra ( spica coxae) 

 Obväz stehna ( dolabra femoris) 

 Korytnačkový obväz kolena ( testudo genus) 

 Prekladaný obväz predkolenia ( dolabra cruris) 

 Zavinutie nohy ( involutio pedis) 

 Klasový obväz nohy ( spica pedis) 

 Strmeň nohy ( stapes) 

 Klasový obväz palca ( spica hallucis) 

6. Ovinadlové obväzy hrudníka: 
           Hviezdicový obväz chrbta ( stella dorsi) 

Hviezdicový obväz prs ( stella pectoris) 

Podporný záves prsníka ( suspensorium mammae) 

7. Ovinadlové obväzy hlavy: 
Hippokratová čiapka ( mitra Hippocratis, fascia capitis) 

Ohlávkový obväz dvojitý ( capistrum duplex) 

Obväz jedného oka ( monoculus) 

Obväz oboch očí ( binoculus) 

Ovinadlový obväz na ucho 

Osmičkový obväz záhlavia a šije ( spica colli et capitis) 

8.  Obväzy hadicových ovinadiel: 
Zatvorený obväz prstu ( involutio digiti completa) 

Otvorený obväz prstu ( involutio digiti incompleta) 

Kompletný obväz ruky ( involutio manus completa) 

Neúplný obväz ruky ( involutio manus incompleta) 

Úplný obväz palca nohy ( involutio hallucis completa) 

Úplny obväz nohy ( involutio pedis completa) 

Obväz predlaktia ( involutio antebrachii) 

Obväz predkolenia a nohy ( involutio pedis et cruris completa) 

Čiapkový obväz hlavy ( mitra) 

Kompletný obväz hlavy 

9. Dlahy a dlahové obväzy: 
Jednoduché imobilizačné dlahy ( kovové, drevené, nafúkovacie), spôsob priloženia, fixácia 

10. Sádrové obväzy: 
Sádrový obväz predlaktia a ruky 

Sádrový obväz predkolenia a nohy 

 Mala  sádrová Minerva 

 Kompletná sádrová Minerva 


