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1. Súčasná koncepcia chirurgie; 
Premedikácia a jej význam; 
Členenie chirurgického pracoviska; 
 

2. Samostatné chirurgické odbory; 
Anamnéza pacientov s chirurgickým ochorením; 
Anastomózy a stómie; 
 

3. Hlavné historické momenty dejín chirurgie; 
Klinické vyšetrenie chirurgického pacienta; 
Moderné šicie prístroje v chirurgii; 
 

4. Základné zložky chirurgickej dokumentácie; 
Antisepsa a asepsa (história, definícia, princípy); 
Chirurgické vyšetrenie pacienta / diagnóza; 
 

5. Diferenciálna diagnostika, cieľ a prostriedky; 
Diagnostická a invazívna endoskopia; 
Dezinfekcia a príprava operačného poľa; 
 

6. Základné laboratórne vyšetrenia v chirurgii; 
Krátkodobá ATB profylaxia v chirurgii; 
Komplikácie po transfúziách; 
 

7. Sterilizácia chirurgického inštrumentária; 
Lokálna anestézia; 
Exstirpácia, enukleácia a amputácia;  
 

8. Základný biochemický skríning v chirurgii; 
Indikácie a kontraindikácie chirurgických výkonov; 
Punkcia, účel, druhy punkcií a ich technika;  
 

9. Dezinfekcia a dezinfekčné prostriedky; 
Urgentné a elektívne chirurgické výkony; 
Incízia, excízia a discízia; 
 

10. Oddelenie centrálnej sterilizácie; 
Starostlivosť o chorého bezprostredne po operácii; 
Práva pacienta a informovaný súhlas pacienta;  
 

11. Indikácie k operačným výkonom, definície, rozdelenie a účel; 
Krvácanie, druhy a prejavy krvácania a spôsoby zastavenia krvácania; 
Zariadenie, organizácia a prevádzka operačného traktu; 
 

12. Chirurgická JIS a monitorovanie pacienta; 
Základné chirurgické výkony – rozdelenie, definície a indikácie; 
Pooperačné gastrointestinálne komplikácie pacienta; 
 

13. Predoperačná príprava pacienta k operácii urgentnej a plánovanej; 
Zobrazovacie vyšetrovacie metódy chirurgických ochorení; 
Embólie všeobecne; 
 

14. Princípy diferencovanej pooperačnej starostlivosti; 
Príprava operačného tímu k operácii – umývanie a obliekanie; 
Tuková a vzduchová embólia; 
 

15. Hojenie rán, fázy hojenia a ich podmienky; 
Druhy reverzov, právna zodpovednosť v chirurgii; 
Enterálna výživa pacienta; 
 



16. Celková anestézia; 
Drenáž, účel a techniky drenáže; 
Pooperačné srdcovo-cievne komplikácie; 
 

17. Vodné a elektrolytové hospodárstvo v chirurgii; 
Kanylácia veľkých vén, indikácie, význam a riziká; 
Pľúcna embólia, prevencia, klinika, liečba; 
 

18. One-day surgery – jednodňová chirurgia; 
Transfúzia krvi, indikácie a kontraindikácie; 
Miniinvazívne operačné prístupy, ich význam a výhody; 
 

19. Poruchy hojenia rán a ich riešenie; 
Parenterálna výživa pacienta; 
Pooperačná retencia moču, cievkovanie močového mechúra; 
 

20. Vznik a vývoj slovenskej chirurgie; 
Poruchy hemokoagulácie v chirurgii; 
Tracheostómia a koniotómia; 
 

21. Komplikácie v operačnej rane – včasné a neskoré; 
Syntéza tkanív, spôsoby a prostriedky, druhy používaných stehov; 
Zásady pooperačnej rehabilitácie; 
 

22. Antibiotika a chemoterapeutika v chirurgii; 
Dekubity, pôvod, prejavy, liečba a prevencia; 
Pooperačné respiračné komplikácie; 
 

23. Typy anestézie a analgézie v chirurgii; 
Trombembolická choroba, prevencia a liečba; 
CT a MR v chirurgickej diagnostike; 
 

24. Základné etické princípy v chirurgii; 
Drenáž, účel a techniky; 
Predoperačná príprava pacienta k operácii urgentnej a plánovanej; 
 

25. Dezinfekcia, princípy, ciele a najdôležitejšie dezinfekčné prostriedky; 
Práva pacienta a informovaný súhlas pacienta v chirurgickej praxi; 
Pooperačné komplikácie zo strany tráviaceho systému;  
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