
FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

Aktivita: KŠŠ - Inštrumentovanie v operačnej sále 2. ročník 

Zodpovedný pracovník: PhDr. Jana Lauková, PhD., odborný garant špecializačného štúdia 

Kontakt: jana.laukova@szu.sk 

 

Termín 14.3 2022 – 25.03.  2022 

1. týždeň 
 

 

 

 

 

 

 

Pondelok  14.3.2022 Lektor 

9:00 – 12:00 Organizačné pokyny 

Obhajoba záverečnej práce I. 

Formálna  a obsahová úprava záverečnej práce 

Power pointova prezentácia ZP 

 

PhDr. Jana Lauková, PhD. 

15:00 – 

18:00 hod. 

 

Operačné výkony v ortopédii, operácie kostných deformít, ortopedické 

kĺbne operácie. Endoskopické operačné výkony v ortopédii, 

endoskopia kolenného  a ramenného kĺbu. 

 

MUDr. Marián Hlaváč, PhD. 

 

 

Utorok  15.03.2022 Lektor 

8:00 -10:00 Možnosti fyzioterapeutickej intervencie v práci operačnej sestry Mgr. et Mgr. Šárka Tomková, 

PhD. 

10:00- 12:00 Komunikačné zručnosti sestry v tímovej spolupráci. PhDr. Dana Sihelská, PhD. 

13:00-16:00 Organizácia práce na stomatochirurgickej  operačnej sále, príprava 

inštrumentária a špecifických pomôcok v maxilofaciálnej chirurgii 

Mgr. Jarmila Šuleková 

Streda  16.03.2022 Lektor 

8:00 - 11:00 

hod 
Príprava operačnej sály na operačný spôsob pôrodu, malé 

gynekologické výkony, vaginálne operácie gynekologická endoskopia, 

príprava inštrumentária a špecifických pomôcok. Organizácia práce 

na gynekologickom operačnom sále. 

 

Michaela Kinčoková 

12:00- 15:00 

hod. 
Organizácia práce na traumatologickej a ortopedickej operačnej sále. 

Osteosyntetický materiál, príprava špecifického inštrumentária na 

traumatologické a ortopedické operácie horných a dolných končatín, 

chrbtice.  Náhrady kĺbov, endoskopické ortopedické operačné 

výkony. 

Bc. Zuzana Rudinská 

 



 

 

2. týždeň 

 

 

 

 

 

Štvrtok  17.03.2022 Lektor 

9:00- 12:00 

hod. 
Základný materiál a metódy endovaskulárnej liečby.  

Vybrané metódy endovaskulárnej liečby -  Intervenčná liečba 

a prevencia cerebrovaskulárnej insuficiencie, endovaskulárna liečba 

ochorení aorty. 

. 

MUDr. Stanislav  

Okapec 

 

Piatok 18.03.2022 Lektor 

8:00 – 15:00 

hod. 
1) Všeobecná charakteristika - operačné sály, prístrojové vybavenie 

operačnej sály, zdravotnícke pomôcky a inštrumentárium pre 

operácie v detskom veku. 

2) Inštrumentovanie na operačnej sále so zameraním na operačné 

výkony v detskej chirurgii. 

3) Anestéziológia v detskom  veku    

Mgr. Jana Pokošová  

MUDr. Roman Koreň, PhD. 

MUDr. Jaroslav Čutora 

 

 

Pondelok  21.3.2022 Lektor 

9:00 - 13:00 hod. Vybrané chirurgické odbory 

Stomatochirurgia, operačné výkony a postupy v maxilofaciálnej 

chirurgii 

MDDr. Barbora 

Hocková 

15:00 - 18:00 hod. Operačné výkony v gynekológii a pôrodníctve, abdominálne, 

vaginálne, endoskopické a pôrodnícke operácie. 

doc. MUDr. Karol 

Dokuš, PhD. 

Utorok  22.3.2022 Lektor 

9:00-12:00 hod. Nozokomiálne infekcie, hygienicko epidemiologický režim na 

operačnej sále. 

RNDr. Iveta 

Benušková  

13:00 -16:00 hod. Dezinfekcia a sterilizácia, centrálny komplex sterilizácie materiálu, 

obalové systémy, druhy sterilizačných obalov. 

Mgr. Jana 

Horkovičová 

17:00 - 19:00 hod. Vybrané chirurgické odbory, Urológia, operačné výkony v urológii, 

klasické a endoskopické operácie, nefrektómia 

MUDr. Richard 

Ondrejček 

Streda 23.3.2022 Lektor 

9:00 -12:00 hod. Príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť zdravotnej 

starostlivosti. Právo a legislatíva v profesijnej činnosti. 

JUDr. Pavol Kádek 

15:00-18:00 hod. Vybrané chirurgické odbory - Úrazová chirurgia, Operačné výkony 

v úrazovej chirurgii. Operačná liečba zlomenín, vnútorná a vonkajšia 

osteosyntéza, úrazy mozgu, polytraumy, poranenia brucha 

a hrudníka. Operácie chrbtice a panvy. 

MUDr. Martin Holas 

 

Štvrtok 24.3.2022 Lektor 



 

15:00-18:00 hod. 

 

 

 

Operačné výkony v cievnej chirurgii, urgentné cievne operácie, 

chirurgické výkony na tepnách, cievne protézy, operácie venózneho 

systému na končatinách. 

MUDr. Vladimír 

Kovacs, PhD. 

 

 


