
Názov predmetu:    KLINICKÁ PROPEDEUTIKA  

Študijný program:    ošetrovateľstvo 

Ročník, forma štúdia:  1. denné bakalárske štúdium  

Ošetrovateľstvo (OSE), pôrodná asistencia (PA) 

Semester, akademický rok:   letný semester, 2018/19                                                                                                             

Rozsah výučby:    2/2 týždenne  (20 hod KS) 

Ukončenie:     skúška 

ECTS (kredity):    3 

Zodpovedný vyučujúci:   doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

     Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 

Prednášky: pondelok   13,15- 14,45 hod. Malá hora 5, VPM (veľká prednášková miestnosť) 

Cvičenia     

utorok:   pôrodná asistencia   1. + 2. skupina   (19  študentiek) 12,30 - 14,00 hod  

streda:  ošetrovateľstvo          1. + 2.  skupina        (19 študentiek)   8,00 -   9,30 hod 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. semestrálny týždeň 

prednáška 25. 2. 2019       MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. 

Posúdenie a analýza subjektívnych a objektívnych symptómov u pacienta v chirurgii (poruchy 

vedomia, bolesť, dušnosť, kašeľ, palpitácie, závraty, krvácanie, dysfágia, dyspepsia horného a dolného 

typu, problémy pri príjme jedla a tekutín, nauzea a vracanie, problémy s vyprázdňovaním moču 

a stolice, únava, zmeny vitálnych funkcií, svrbenie a kožné zmeny, poruchy citlivosti)  

3. cvičenie : Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM   
utorok    26. 2. 2019  12,30 - 14,00 hod PA   

streda   27. 2. 2019    8,00 -   9,30 hod  OSE 

 

7. semestrálny týždeň 

prednáška 25. 4. 2019      MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. 

Celkové vyšetrenie chirurgického pacienta - cefalokaudálny postup (status praesens localis) vyšetrenie 

končatín , vyšetrenie cievneho systému  

7. cvičenie : Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

utorok    26. 3. 2019  12,30 - 14,00 hod  PA 

streda   27. 3. 2019    8,00 -   9,30 hod  OSE 

 

8. semestrálny týždeň 

prednáška 1. 4. 2019              doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

Celkové vyšetrenie neurochirurgického pacienta - cefalokaudálny postup (status praesens localis) 

vyšetrenie hlavy, krku, vyšetrenie pohybového a neurologického stavu 

8. cvičenie : Neurochirurgická klinika UNM 

utorok    2. 4. 2019  12,30 - 14,00 hod  PA 

streda   3. 4. 2019    8,00 -   9,30 hod  OSE 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Priebeh cvičenia:  

na praktické cvičenia je študent povinný si nosiť zdravotnícky odev, prezuvky, fonendoskop (možnosť 

zapožičania z ÚO)    

 

Priebežné hodnotenie predmetu:  

semestrálna práca: odber anamnézy, zápis anamnestických údajov, fyzikálne vyšetrenie a zápis 

nálezov z fyzikálneho vyšetrenia (11. semestrálny týždeň) 

 

 

 



Podmienky pre ukončenie predmetu: 

- povinná 90 % účasť na prednáškach 

- povinná 100 % účasť na cvičeniach, pri absencii študent nahrádza vymeškaný počet hodín po 

dohode s vyučujúcim. Študent je povinný v prípade neprítomnosti na cvičení predložiť doklad 

(PN, vyšetrenie u lekára, rodinné dôvody). 

- semestrálna práca (minimálna 60 % úspešnosť)   

- záverečný test (písomná skúška) (minimálna úspešnosť 60 %)  

 

Bodové hodnotenie za celý predmet:               

A –  100-91 bodov 

B –    81-90 bodov 

C –    73-80 bodov 

D –    66-72 bodov 

E –     60-65 bodov 

Fx – menej ako 60 bodov 

 

Odporúčaná literatúra:  

FETISOVOVÁ, Ž. a kol. Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Martin: 

Osveta, 2012. 228 s. ISBN 978-80-806-3373-8. 

HEŘMAN, M. Základy radiologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. 320 s. ISBN 

9788024429014.  

LAZÚROVÁ, I., VALOČNÍKOVÁ, I.  Interná propedeutika. 1. vyd. Martin : Osveta, 2014. 150 s. 

ISBN  9788081431364. 

NEJEDLÁ, M. Klinická propedeutika pro studenty zdravotníckych oborů. 1. vyd. Praha : GRADA, 

2015. 240 s. ISBN  978-80-247-44025. 

NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2. přepracované vydání. Praha : GRADA, 2015. 288 s. 

ISBN  978-80-247-9572-0. 

 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Osveta/

