
Študenti počas letných prázdnin  absolvujú  2-týždňovú  prax  na vybraných chirurgických pracoviskách, kde 

pod vedením prednostov alebo primárov oddelení sa zoznamujú s diagnostikou a liečbou chirurgických ochorení. 

Termín: 15.3.2021 – 9.4.2021 so súhlasom rektora UK  

NÁPLŇ POVINNEJ LETNEJ PRÁZDNINOVEJ PRAXE V CHIRURGII 

 

  Cieľom praxe je získať praktické poznatky pre prácu lekára v primárnej starostlivosti v teréne a overovať si 

teoretické vedomosti z odboru pri riešení rôznych, najmä akútnych stavov v ambulantnej, v lôžkovej časti a na JIS. 

 Kvalifikovane pristupovať  k diagnostike a diferenciálnej diagnostike náhlych príhod, poznať indikácie ku 

chirurgickej liečbe a k invazívnym a neinvazívnym vyšetrovacím postupom. 

 Zoznámiť sa so zásadami antisepsy a asepsy, technikou a postupmi chirurgickej liečby, predoperačnou 

prípravou, pooperačnou starostlivosťou a riešením pooperačných komplikácií. 

 V ambulantnej časti sa študent zoznámi s vyšetrovacími postupmi a indikáciami pre prijímanie pacientov ku 

chirurgickej liečbe, s príslušnou dokumentáciou a rozsahom interdisciplinárnej spolupráce pre potreby diagnostiky a 

liečby u chirurgických ambulantných pacientov. 

 Pri práci na lôžkovom oddelení sa študent pod vedením odborného lekára oboznamuje so zásadami vedenia 

dokumentácie u hospitalizovaných pacientov, indikáciou predoperačných vyšetrení, predoperačnej prípravy 

a pooperačnej starostlivosti u chirurgických pacientov. 

 Študent pod odborným vedením lekára robí preväzy operačných rán, cievkovanie pacientov, zavádza 

nasogastrálnu sondu, podáva i.v. injekcie a infúzie. Spolupracuje pri podávaní transfúzie krvi, korekcii nutričného 

deficitu a porúch vodnej a elektrolytovej rovnováhy, hodnotí laboratórne nálezy v korelácii s klinickým stavom. 

 Zúčastňuje sa drenáže a punkcie telových dutín, endoskopických vyšetrení, rtg vyšetrení, invazívnych 

a neinvazívnych vyšetrení, kanylácie ciev parenterálnej výživy a monitorovanie základných funkcií, hodnotí rtg 

snímky. 

 Na operačnej sále – osvojí si zásady antisepsy a asepsy. Asistuje pri bežných operačných zákrokoch 

a anestézii. Zoznámi sa so spôsobom lokálnej a epidurálnej anestézie, premedikácie, indikácie ku endotracheálnej 

anestézii, možnými komplikáciami v súvislosti s anestéziou.  

 Pri prepustení pacienta pod vedením ošetrujúceho lekára napíše študent správu pre ošetrujúceho lekára 

a sformuje epikrízu a administratívne uzavrie pobyt pacienta na chirurgickom oddelení. 

 Súčasťou praxe sú konzultačné semináre ku vybraným témam. Študent svojim aktívnym postojom využíva 

poznatky pre konzultáciu klinických aktuálnych problémov. 

 Prax sa podľa rozpísaného harmonogramu uskutočňuje na Chirurgickej klinike a transplantačnom centre,  

Ortopedickej klinike, Urologickej klinike, Klinike detskej chirurgie a na odborných ambulanciách.               

 

Študenti praxujú denne 8 hodín. Prax trvá 2 týždne.  Počas praxe absolvujú aj 2 služby (á 10 hod.)  

 

 

 

 


