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Streda 20.11.2019 Lektor 
8:00 – 12:00 
hod. 

Vybrané chirurgické odbory - Neurochirurgia, Operačné výkony 
v neurochirurgii, zásady špeciálnej neurochirurgickej techniky, 
operačné prístupy, liečba intrakraniálnych ochorení, operácie 
chrbtice, chirurgia periférnych nervov. 

MUDr. Ján Šulaj, PhD. 
 
 
 

 13:00 - 15:00 
hod. 
 

Príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. Právo a legislatíva v profesijnej činnosti 

JUDr. Pavol Kádek, PhD. 
pavol.kadek@szu.sk 
 

15:00-17:00 
hod. 
  

Operačná bielizeň, chirurgické rúškovacie systémy a ochranné 
odevy, drenážne systémy, cievky a sondy. Šijací materiál a jeho 
delenie, chirurgické ihly 

Mgr. Zuzana Macková 
 

Pondelok 18.11. 2019 Lektor 
11:00-11:30 
hod.  

Zahájenie vzdelávacej aktivity, organizačné pokyny PhDr.  Jana Lauková, PhD. 

12:00- 14:00 
hod.  

Etika, Uplatňovanie etických zásad v ošetrovateľskej praxi , etický 
kódex sestier 

doc. PhDr. Mgr. Tatiana 
Rapčíková, PhD. 

14:00-17:00 
hod. 

1) Technika, taktika zásady inštrumentovania v jednotlivých 
chirurgických odboroch. Štandardné a špecifické činnosti 
a situácie súvisiace s inštrumentovaním a chirurgickým 
riešením ochorení 

2) Kategórie zdravotníckych pracovníkov v operačnej sále, náplň 
pracovných činností, tímové ošetrovateľstvo, dokumentácia 
v operačnej sále, CARE systém. 

PhDr. Mariana Cabanová 
 

Utorok 19. 11.2019 Lektor 
 8:00 – 11:00 
hod 

1) Vyšetrovacie metódy a výkony vo všeobecnej chirurgii. Malé 
chirurgické výkony, herniotómie, operácie krku, amputácia 
dolných končatín, operácie prsníka. 

2) Transplantačná chirurgia, multiorgánový odber orgánov, 
transplantácia obličiek, transplantácia pečene. 

MUDr. Barbara Marková, PhD. 
 

12:00 - 15:00 
hod.  

Nové postupy resuscitácie dospelého 
 

PhDr. Jarmila Bramušková, 
PhD. 

15:00-17:00 
hod 

Základy výskumu v ošetrovateľstve. 
Organizačné pokyny 

PhDr. Jana Lauková, PhD. 

Štvrtok 21.11.2019 Lektor 
 8:00 – 16:00 
hod. 

Kardiochirurgia, operačné výkony v kardiochirurgii.  Perfuziológia - 
napojenie pacienta na mimotelový obeh srdca  a manažment  
perfúzie. 

MUDr. Filip Pekar, FETCS 
 



 

 

8:00 -16:00 
hod. 

Taktika a technika inštrumentovania pri kardiochirurgickom 
operačnom výkone operácii, špeciálne inštrumentárium 
a pomôcky. Špecifiká organizácia práce na operačnej sále pri 
kardiochirurgickom výkone. 

Mgr. Anna Tauferová 

8:00-16:00 
hod.  

Vyšetrovacie metódy vo vybraných chirurgických odboroch. 
Intervenčné kardiologické výkony - katetrizácia srdca, materiálne 
vybavenie. 
SÚSCCH - 5. POSCHODIE 

Bc. Ľubomíra Pršancová 


