
CHIRURGICKÁ PROPEDEUTIKA – P R E D N Á Š K Y  
3.ročník, 5. semester   

Štvrtok: 13.00 – 14.30 hod. (Edukačné centrum, Malá Hora 4B) 
 

1. 13.9.2018: 

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie chirurgického pacienta, Invazívne a neinvazívne diagnostické metódy vo vyšetrovaní chirurgického 

pacienta, Operačné riziko, Princípy predoperačnej prípravy. Najčastejšie pooperačné komplikácie (hypoxia, krvácanie, ileus).  

 

2. 20.9.2018: 

Rozdelenie  chirurgie   princípy chirurgickej liečby, indikácie k chirurgickej liečbe. Základné chirurgické  techniky a postupy. Asepsa, 

antisepsa, sterilizácia,  dezinfekcia. Nozokomiálne infekcie, infekcie operačných rán. Základné chirurgické výkony a ich rozdelenie. 

 

3. 27.9.2018: 

Poruchy  výživy u chirurgických pacientov. Diagnostika porúch  výživy -  klinická, laboratórna. Liečba. /enterálna a parenterálna 

výživa,  komplikácie enterálnej  a  parenterálnej výživy. Reakcia organizmu na úraz a operačnú traumu. Zmeny v homeostáze 

organizmu po úraze a operácii. Pooperačná starostlivosť a pooperačné komplikácie – (CNS, kardiovaskulárne, pľúcne, obličkové, 

GIT-u,  ranové a i.). 

 

4. 4.10.2018: 

Šok - definícia, klasifikácia a patofyziológia šoku. Monitorovanie. Prevencia a liečba šoku. Vodná a elektrolytová  rovnováha. 

Poruchy acidobázickej rovnováhy. Pooperačná starostlivosť o pacienta na JIS. 

 

5. 11.10.2018: 

Poranenie mäkkých tkanív - mechanizmy poranenia, rozdelenie rán, hojenie rán, hojenie  jednotlivých tkanivových  štruktúr. Princípy 

ošetrovania rán. Faktory ovplyvňujúce hojenie rán. Šijací materiál, sutúry. Dekubity. 

 

6. 18.10.2018: 

Mechanizmus   hemostázy   a   jeho   poruchy   u   chirurgických   pacientov.   Antiagregačná,   antikoagulačná   a fibrinolytická 

liečba. Transfúzia krvi, krvné deriváty, náhradné roztoky. Indikácie, rizika a komplikácie  podávania transfúzii a krvných derivátov. 

 

7. 25.10.2018: 

Infekcie v chirurgii - zdroje chirurgickej infekcie. Bakteriémia, sepsa, SIRS, multiorgánové   zlyhávanie pri sepse.  Faktory 

ovplyvňujúce vznik a priebeh infekcie. Prevencia, diagnostika a liečba chirurgickej  infekcie. Liečba antibiotikami, zásady 

profylaktického a terapeutického podávania ATB. Bakteriologické monitorovanie. 

 

8. 1.11.2018:  SVIATOK! 

Pyogenné infekcie rán, lymfangoitída,  lymfadenitída, hidrosadenitída, flegmóna, absces, osteomyelitída, anaeróbna  infekcia,  plynová  

flegmóna,  folikulitída,  furunkulus,  karbunkulus,  cheilitída.   Pooperačné   infekcie.   Zápalové ochorenia prstov a ruky.  

 

9. 8.11.2018: 

Benígne a malígne nádory, prekancerózy. Rast   a  šírenie  malígnych  nádorov,  diagnostika,  liečba,  primárna  a  sekundárna  

prevencia  nádorov.   Základy  onkologickej chirurgie. Klasifikácia nádorov. 

 

10. 15.11.2018:   K A I M 

Celková  anestézia. Lokálna anestézia. Život ohrozujúce stavy v chirurgii. Bezvedomie, masívne krvácanie, akútna respiračná 

insuficiencia. Zásady diagnostického a liečebného postupu. Základy KPCR. 

 

11. 22.11.2018: 

Polytrauma, zatvorené a otvorené poranenie hrudníka (prvá pomoc, diagnostika, základné princípy liečby, komplikácie zlomenín 

hrudníka) zatvorené poranenie hlavy, poranenia parenchymatóznych a dutých orgánov dutiny brušnej 

  

12. 29.11.2018:   T R A U M A 

Fyzikálne vyšetrenie lokomočného aparátu. Zlomeniny kostí – všeobecne. Charakteristika rozdelenia, zásady diagnostiky, 

charakteristika liečby zlomenín. Hojenie zlomenín, typy a ich charakteristika.  Komplikácie  hojenia  zlomenín  pri konzervatívnej 

liečbe. Komplikácie hojenia zlomenín pri  chirurgickej liečbe. Poranenia šliach a kĺbov. 

 

13. 6.12.2018:   T R A U M A 

Popáleniny  -  mechanizmus  poškodenia  organizmu  vysokou  teplotou,  klasifikácia  popálenín,  prvá    pomoc.    Resuscitácia  

pacienta a  liečba  popáleninového  šoku.  Lokálne  ošetrenie  popálenín.  Inhalačné  poškodenie pri popáleninách. Chirurgické 

komplikácie, lokálne, akútne systémové.  Podchladenie a omrzliny. Pohryznutie a uštipnutie. Utopenie. Poranenie elektrickým  

prúdom. Pohmoždenia (crush) a blast syndróm.  

 

14. 13.12.2018:   T R A N S P L A N T 

Transplantácie a donorský  program, imunologické aspekty.  

 


