
CHIRURGIA 2 - P R A K T I C K É   C V I Č E N I A  

4. ročník, 7. semester    (10.15 – 11.45 hod.) 
 

1. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Šitie, uzlenie, praktické zručnosti. 

 

2. téma:   

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

chirurgických operáciach. 

 

3. téma:  

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

chirurgických operáciach. 

 

4. téma:   

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

chirurgických operáciach. 

 

5. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Miniinvazívna chirugia, principy. Simulácia laparoskopie na symbionix. Praktický tréning. – 1. časť. 

 

6.téma :   SIMULAČNÉ CENTRUM 

Miniinvazívna chirugia, principy. Simulácia laparoskopie na symbionix. Praktický tréning. – 2. časť. 

 

7. téma: SIMULAČNÉ CENTRUM 

Preverenie vedomostí – test. ÚČASŤ POVINNÁ! 

 

8. téma:    K D C H 

Náhle príhody brušné u detí.  Vyšetrovanie pacientov. 

 

9. téma:  

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

chirurgických operáciach. 

 

10.téma: 

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

chirurgických operáciach. 

 

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:   POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA:         

        Chirurgická klinika:         od 15.00 - 21.00 hod. –  v pracovné dni 

            od 7.00 – 13.00 hod.; od 14.00 – 20.00 hod. – víkendy a sviatky             

 

       Náplň pohotovostnej služby: 

       -  analýza pacientov na chirurgickej JIS, 

       -  preparácie, kanylácia vén, drenáž hrudníka, katetrizácia močového mechúra, zavedenie žalúdočnej sondy, účasť pri  

          podávaní transfúzií, infúzií, 

       -  práca na chirurgickej a úrazovej ambulancii v pohotovostnej službe, vyšetrovanie pacientov s akútnymi chirurgickými  

          ochoreniami. Prítomnosť pri prijímaní pacientov, predoperačnej príprave, asistencia pri operáciách, 

       -  vyšetrovanie vhodných pacientov na lôžkovej časti, 

       -  účasť na konziliárnej službe operačnej pohotovosti v rámci UNM, 

       -  výuka bude zameraná hlavne na akútne brušné príhody,  

        - realizovať sa bude počas celého semestra maximálne po dvoch študentoch denne podľa   vopred  napísaného rozvrhu,  

        - účast na výuke potvrdí podpisom službukonajúci lekár. 

  

 

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

                                                                   (s 20%  ospravedlnenou absenciou – 3 praktické cvičenia)   

                                                                 - min. 60 %  úspešnosť v povinnom teste                          


