
Názov predmetu : Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 

Odbor, forma štúdia: ošetrovateľstvo, denné bakalárske štúdium 

Ročník: II. 

Akademický rok: 2019/2020 

Semester: zimný 

Rozsah výučby: 2/4 PH1, 50 KPV2 

ECTS: 6 

Pedagóg zodpovedný za výučbu: 

Teoretická časť (prednášky):   Doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

Praktická časť (praktické cvičenia):  Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

___________________________________________________________________________             

                                      

PLÁN PREDNÁŠOK:   

Pondelok:  13,30 – 15,00 h  

Miesto:  Ústav ošetrovateľstva, Malá Hora 5 (veľká prednášková miestnosť)  

 

1. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

16. 9. 2019 

Úvod do chirurgie – definícia odboru, dejiny chirurgie a koncepcia chirurgie. Princípy 

chirurgickej liečby (druhy operácií, operačný prístup, indikácie, kontraindikácie, operačné 

riziko). Posúdenie stavu chirurgického pacienta: anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Asistované 

vyšetrenia (biochemická diagnostika, rádiologické, endoskopické metódy, funkčné vyšetrenia).  

 

2. semestrálny týždeň: Ústav ošetrovateľstva          (Mgr. Edita Hlinková, PhD.) 

23. 9. 2019 

Rany, charakteristika, mechanizmus vzniku, rozdelenie. Hojenie jednotlivých štruktúr. Faktory 

ovplyvňujúce hojenie rán. Princípy ošetrovania aseptických a septických lézií kožného krytu. 

 

3. semestrálny týždeň: Ortopedická klinika UNM 

30. 9. 2019 

Zlomeniny, ich charakteristika. Poranenia kĺbov. Diagnostika poranení lokomočného aparátu 

a ich komplikácií. Všeobecné zásady konzervatívnej a chirurgickej liečby. Degeneratívne 

ochorenia lokomočného aparátu. Diagnostika a možnosti  liečby. 

 

4. semestrálny týždeň: Oddelenie plastickej chirurgie UNM    

7. 10. 2019 

Popáleniny, popáleninový šok, komplikácie bakteriálneho pôvodu, akútna renálna 

insuficiencia. Všeobecné zásady liečby popálenín a ich komplikácií.  

Všeobecné zásady plastickej chirurgie, možnosti rekonštrukcie vrodených chýb v plastickej 

chirurgii, korekčné a estetické operácie v plastickej chirurgii.  

 

5. semestrálny týždeň: KAIM UNM 

14. 10. 2019 

Lokálna a celková anestézia. Chronická bolesť. Šok, definícia, rozdelenie, charakteristika 

jednotlivých druhov, neuroendokrinná odpoveď organizmu, zmeny vnútorného prostredia, 

klinický obraz jednotlivých druhov, diagnostika, prvá pomoc, monitorovanie, liečba.  

 

 

                                                 
1 Záverečné splnenie podmienok ukončenia predmetu formou priebežného hodnotenia 
2 Kontrolované praktické výstupy 



6. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

21. 10. 2019 

Infekcia v chirurgii (ranová infekcia, sepsa, SIRS). Infekcia ruky. Nozokomiálne infekcie. 

Antibiotika a chemoterapeutika v chirurgii (profylaxia, liečba, nežiaduce účinky).  

 

7. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

28. 10. 2019 

Pooperačné komplikácie (ranové, pľúcne, kardiovaskulárne, renálne, CNS, gastrointestinálne). 

 

8. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM  

4.11. 2019 

Základy miniinvazívnej chirurgie, indikácie, kontraindikácie, terapeutické a diagnostické 

možnosti využitia miniinvazívnej chirurgie. 

 

9. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

11. 11. 2019 

Klinická symptomatológia a zásady diagnostiky nádorových ochorení. Základná 

charakteristika chirurgických výkonov pri liečbe nádorov a ich  metastáz. Stómie (tracheo, 

gastro, entero, kolostómie), ich indikácia a zásady  komplexnej starostlivosti. 

 

10. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

18. 11. 2019 

Ochorenie prsnej žľazy zápalové a nádorové. Diagnostika, možnosti liečby.  

 

11. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

25. 11. 2019 

Gerontologický pacient v chirurgii. Multimorbidita. Diabetik v chirurgii – perioperačná 

starostlivosť o diabetika. Komplikácie diabetes v chirurgických odboroch (chronické 

komplikácie, klinické prejavy, diagnostika, liečba). Diabetická noha.   

 

12. semestrálny týždeň: Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM 

2. 12. 2019 

Transplantačný a donorský program v chirurgii.  

 

13. semestrálny týždeň: Urologická klinika UNM  

9. 12. 2019 

Urologické ochorenia, ich  všeobecná charakteristika a podstata chirurgickej operačnej liečby. 

Akútna  retencia  moča. Zápalové a nádorové ochorenia obličiek, močového mechúra 

a močových ciest. Možnosti miniinvazívnej chirurgie v urológii.  

 


