
CHIRURGICKÁ PROPEDEUTIKA  - P R A K T I C K É    C V I Č E N I A  

3. ročník, 5. semester      8.00 – 10.15 hod. 

 
1. téma: 

Organizácia práce na chirurgickom pracovisku. Charakteristika jednotlivých oddelení,  ambulantnej časti, operačného traktu, JIS. Dokumentácia 

o chirurgických pacientoch na oddelení a v ambulantnej časti. Jednodňová chirurgia. Zásady dodržiavania hygieny a sterility na chirurgickom 

oddelení. Asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia. Chirurgické výkony a ich opis. Rozbor pacienta a praktické ukážky. Punkcie telových 

dutín, drenáže. 

 

2.téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Vyšetrovanie pacienta - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrovanie pacienta. Predoperačné vyšetrenia, hodnotenie laboratórnych 

a pomocných vyšetrení. Praktická demonštrácia a tréning na figuríne. 

 

3.téma: 

Vyšetrovanie pacienta. Rizikové faktory, polymorbidita. Indikácie ku chirurgickej liečbe. Príprava pred endoskopickými vyšetreniami a pred 

operáciou. Vyšetrovanie pacienta. Pooperačné hodnotenie pacienta – vitálne funkcie, stav vedomia, kardiorespiračný systém, GIT atď. 

Pooperačné komplikácie a ich  prevencia. 
 

4.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM 

Infúzna liečba, intravenózna aplikácia liekov, transfúzna liečba. Indikácie, kontraindikácie, komplikácie transfúzie krvi. Krvné  prípravky. 

Možnosti venóznych prístupov. Vyšetrovanie pacientov so zameraním na poruchy hemostázy. Problematika náhrady krvi a krvných prípravkov. 

 

5.téma 

Anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia, laboratórne výsledky. Rozbor klinického stavu pacienta.  

 

6.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM     

Práca na ambulancii, zdravotná dokumentácia, príjem pacientov, preväzy, obväzová technika(malé operačné zákroky).  Základné chirurgické 

nástroje a spôsob ich použitia. Technika šitia a uzlenia. Práca na ambulancii. Príprava operatéra a operačného poľa. Voľba vhodného operačného 

prístupu podľa chorobného procesu. Práca na ambulancii. 

 

7.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM 

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

8.téma: 

Anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia, laboratórne výsledky. Rozbor klinického stavu pacienta. Práca na chirurgickej ambulancii a účasť na 

chirurgických operáciach. 

 

9.téma: 

Anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia, laboratórne výsledky. Rozbor klinického stavu pacienta. Práca na chirurgickej ambulancii a účasť na 

chirurgických operáciach. 

 

10.téma:  K A I M: 

Starostlivosť o pacientov s poruchou vitálnych funkcií. 

 

11.téma: 

Anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia, laboratórne výsledky. Rozbor klinického stavu pacienta. Práca na chirurgickej ambulancii a účasť na 

chirurgických operáciach. 

 

12.téma: 

Anamnéza pacienta, fyzikálne vyšetrenia, laboratórne výsledky. Rozbor klinického stavu pacienta. Práca na chirurgickej ambulancii a účasť na 

chirurgických operáciach. 

 

13.téma:    SIMULAČNÉ CENTRUM    

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

14.téma: 

Chirurgická dokumentácia – chorobopis pacienta (potrebné k praktickej časti skúšky z chirurgickej propedeutiky). 

 

Pre získanie zápočtu je podmienkou: - 80% účasť na praktických cvičeniach  

                                                             (s 20%  ospravedlnenou absenciou – 3 praktické cvičenia) 

 - 60% úspešnosť pri previerke vedomostí testami 

 

-  Skúška z chirurgickej propedeutiky je kombináciou praktickej a ústnej skúšky.    

-  Podmienkou pre pripustenie ku skúške je získanie zápočtu.  

-  Praktická skúška sa robí v pracovný deň pred termínom ústnej skúšky.  

Zahrňuje: vyšetrenie pacienta, napísanie chorobopisu a obhájenie nálezu.  


