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Pondelok 20.09.2021 Fakulta zdarvotníctva Lektor 

7:30 - 8:30 hod.  Zahájenie vzdelávacej aktivity, organizačné pokyny PhDr. Jana Lauková, PhD. 

9:00- 12:00 hod Roboticky  asistovaná chirurgia.  Príprava operačnej sály na robotickú chirurgiu, 
špecifiká rúškovania.  Organizácia práce na oddelení  zákrokových sál a robotickej 
chirurgie. 

PhDr. Andrea Rusnáková 

13:00-16:00 hod. Štandardizované pracovné postupy na operačnej sále. Štandardy ošetrovateľskej 
starostlivosti v chirurgických odboroch, koncepcia kvality, systémová prístup ku 
kvalite. 
 

PhDr. Monika Trnovcová 

Utorok 21.09.2021 Fakulta zdrarvotníctva Lektor 

8:00 -11hod. Operačný trakt, centralizácia operačných sálov, režimové opatrenia operačných 
sálov: stavebné – technické riešenie, klimatizácia,  hygienicko-protiepidemické 
režimové opatrenia. Organizácia práce a prevádzka v operačnej sále, septická 
a aseptická časť operačného traktu. . 

Mgr. Ľubica  Urbancová 
 
 

12: 00-16:00 Anestéziologické minimum z práci sestry na operačných sálach. Lieky, liečivá, 
hemostatiká, medicinálne plyn y v operačnej sále. 

Mgr. Mazúr Ľubomír 

16:00-19:00 Základné a špeciálne  inštrumenty pre jednotlivé chirurgické odbory, špeciálne 
operačné pomôcky, prístrojová  technika a ďalšie materiálno-technické vybavenie 
operačných sálov. 

Mgr. Ľubica  Urbancová  
 

Streda 22.09.2021 Fakulta zdravotníctva Lektor 

9:00 –12:00 hod. 
 

Vybrané chirurgické odbory - Otolaryngológia, Operačné výkony v otolaryngológii, 
výkony v chirurgii nosa a PND, výkony na hltane a hrtane – resekcia nádorov 
podnebných mandlí, laryngomikroskopická chirurgia. 

MUDr. Barbora Uhliarová, PhD. 

14:00 – 17:00 
hod. 

Vybrané chirurgické odbory - Plastická a rekonštrukčná chirurgia. Operačné výkony 
v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, chirurgická liečba popálenín. 

  MUDr. Silvia Strenáčiková-Valentová, 
PhD. 
 

Štvrtok 23.09.2021 Fakulta zdravotníctva Lektor 

13:00-16:00 Operačná bielizeň, chirurgické rúškovacie systémy a ochranné odevy, drenážne 
systémy, cievky sondy. Šijací materiál, delenie, ihly. 

Mgr. Zuzana Tomečková 

16:00 -19:00 Vybrané chirurgické odbory - Ophtalmochirurgia, operačné výkony 
v ophtalmochirurgii, materiálno-technické vybavenie operačnej sály, organizácia práce, 
vybrané očné operácie. 

MUDr. Ladislav Jančo, PhD. 

Piatok 24.09.2021   MIESTO : FNsP FDR CHIR. 5.p. Lektor 

 9:00-13:00  
 
 
 
13:00-16:00 
 
 
 
 
16:00-19:00 

Perioperačná starostlivosť a pooperačné komplikácie. 
Operačné výkony v jednodňovej chirurgii. 
Mininvazívna  a endoskopická chirurgia, taktika a technika  
mininvazívnych operácií. 
Koncepcia chirurgických odborov, chirurgický výkon, definícia a základné pojmy, 
operačné indikácie, taktika a technika. 
Operačné výkony v urgentnej chirurgii, náhle príhody brušné. Operácie 
gastrointestinálneho traktu, laparotómia, klasické a endoskopické výkony v dutine 
brušnej. 
Vyšetrovacie metódy a výkony vo všeobecnej chirurgii. Malé chirurgické výkony, 
herniotómie, operácie krku, amputácia dolných končatín, operácie prsníka 
 

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. 
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2. týždeň 
 

 

 
 

 

 
 

Utorok  28.09.2021 Fakulta zdravotníctva Lektor 

9:00-12:00 Anestéziológia a resuscitácia a intenzívna medicína, celková a miestna anestézia, 
liečebné  výkony v anestéziológii, anestéziologické komplikácie 

MUDr. Michal Venglarčík, PhD. 
 

14:00 -17:00 Kategórie zdravotníckych pracovníkov v operačnej sále, náplň pracovných 
činností, tímové ošetrovateľstvo, dokumentácia v operačnej sále. Care systém. 
 

PhDr. Mária Cabanová 
 

Streda 29.09.2021  Fakulta zdarvotníctva  
Lektor 

8:00-12:00 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 Príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Právo a legislatíva v profesijne činnosti. 

JUDr. Pavol Kádek 
JUDr. Peter Pospech 

Štvrtok  30.09.2021    MIESTO - SÚSSCH Lektor 

8:00-11:00 Kardiochirurgia, operačné výkony v kardiochirurgii. Perfúziológia-napojenie 
pacienta na mimotelový obeh srdca a manažment perfúzie. 

MUDr. Filip Pekar 

11:00-14:00  Taktika technika inštrumentovania pri KCH operačnom výkone, požiadavky na 
špeciálne inštrumentárium a iný spotrebný materiál. Organizácia práce na 
kardiochirurgickej operačnej sále. 

Mgr. Anna Tauferová 

14:00-16:00 Vyšetrovacie metódy vo vybraných chirurgických odboroch. Intervenčné 
kardiologické výkony- katetrizácia srdca. Materiálne vybavenie zákrokových sál. 

Bc. Pršancová Ľubomíra 


