
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

CIEVNA CHIRURGIA 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Cievna chirurgia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a chirurgickou liečbou vrodených aj 

získaných chorôb a poranení cievneho systému bez rozdielu veku a pohlavia chorých vo všetkých 

v súčasnosti dosiahnuteľných častiach ľudského tela (s výnimkou vnútrolebečného priestoru a srdca). 

2. Špecializačné štúdium trvá šesť rokov. 

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom 

programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 

špecializovaných pracovných činností 

Položka 1 

Rozsah teoretických vedomostí 

A. V rámci spoločného chirurgického kmeňa 

1. anatómia, fyziológia, patofyziológia a patológia chirurgických ochorení a úrazov, ich diagnostika, liečba 

a jednoduché diagnostické a terapeutické chirurgické výkony, 

2. predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť, výživa a intenzívna starostlivosť, podávanie liekov 

rôznymi formami, transfúzna terapia a terapia pooperačných komplikácií, 

3. zásady pobytu na operačnom a ambulantnom trakte, 

4. ošetrenie rán a obväzová technika, 

5. zásady a princípy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie, 

6. zabezpečenie dýchania, intubácia, tracheostómia, konikotómia, 

7. liečba bolesti, zvládnutie infekcie v chirurgii, 

8. patofyziológia a liečba šokových stavov. 

B V rámci odboru cievna chirurgia 

1. esenciálne poznatky z teoretických medicínskych odborov a z klinických odborov, napríklad vnútorné 

lekárstvo (s dôrazom na angiológiu, kardiológiu, diabetológiu a nefrológiu), anestéziológia a intenzívna 

medicína, neurológia, dermatovenerológia, 

2. základy vaskulárnej rádiológie vrátane potrebných poznatkov o radiačnej hygiene, 

3. patológia, patofyziológia, klinická problematika, diagnostika vrátane farmakoterapie, schopnosti hodnotenia 

zobrazovacích metód, diferenciálnej diagnostiky, indikačné zásady, konzervatívna liečba, operačné postupy 

konvenčne chirurgické, endovaskulárne aj hybridné, perioperačná starostlivosť a dlhodobé sledovanie pacientov 



s vrodenými cievnymi malformáciami, traumatickým poškodením, obliterujúcimi arteriálnymi ochoreniami, 

aneuryzmami aorty aj periférnych artérií, venózneho a lymfatického systému, vaskulárna ultrasonografia, 

4. postupy pri neodkladných výkonoch aj pri reoperáciách a „redo“ výkonoch, 

5. problematika cievnych prístupov, indikácií, jednotlivých techník, komplikácií a ich riešenia, 

6. pooperačné komplikácie a ich riešenia, 

7. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Položka 2 

Rozsah praktických zručností a skúseností 

Oddiel 1 

Minimálny počet zdravotných výkonov 

A. V rámci spoločného chirurgického kmeňa 

1. štandardná klinická prax u 200 pacientov 

2. asistencia pri operáciách 

3. kanylácia periférnej žily 

4. sutúra rany 

5. exstirpácie 

6. drenáž hrudníka pri pneumotoraxe 

7. punkcia hydrotoraxu 

8. punkcia ascitu 

9. nekrektómia 

10. cievkovanie močového mechúra 

11. rektoskopia 

12. zavedenie nazogastrickej sondy 

13. zavedenie Sengstakenovej sondy 

14. kanylácia vena subclavia 

15. KPCR 21 

B. V rámci odboru cievna chirurgia 

1. diagnostické a liečebné punkcie v cievnej chirurgii 10 

2. základné angiografické techniky (Seldingerova technika, aortografia, descendendtná a ascendentná 

flebografia) 30 

3. technika perioperačnej artériografie 20 

4. karotídy 20 



5. jednotlivé postupy pri amputáciách a exartikuláciách na hornej končatine 2 

6. jednotlivé postupy pri amputáciách a exartikuláciách na dolnej končatine, zásady protetickej služby 10 

7. operačné prístupy a rekonštrukčná technika pri vrodených chybách, 3 

8. operačné prístupy a rekonštrukčná technika pri chorobách a poraneniach periférnych tepien  5 

9. artériovenózne fistuly 20 

10. trombektómia 10 

11. embolektómia aj v kombinácii s lokálnou trombolýzou 2 

12. rekonštrukcie v aortoiliackej oblasti 10 

13. rekonštrukcie vo femoropopliteálnej oblasti 20 

14. rekonštrukcie v krurálnej a pedálnej oblasti 20 

15. artériové rekonštrukcie na hornej končatine 3 

16. zvládnutie urgentných aj elektívnych reoperácií a „redo“ operácií v cievnej chirurgii 10 

17. operácie pre chronickú venóznu insuficienciu – operácie varixov a výkony na insuficientných 

transfasciálnych spojkách 50 

18. torakálna a lumbálna sympatektómia ako izolovaný aj kombinovaný výkon 5 

19. resekcia I. rebra a krčného rebra pri úžinovom syndróme prípadne v kombinácii s arteriálnou alebo 

venóznou rekonštrukciou 3 

20. endovaskulárna liečba 15 

Oddiel 2 

Nácvik techník komunikácie 

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 

2. verbálna a neverbálna komunikácia, 

3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 

c) Organizačná forma špecializačného štúdia 

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z 
praktickej 

časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným chirurgickým kmeňom s 

odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v cievnej chirurgii v trvaní 48 

mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba 

písomnej práce. 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách 

zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 



A. Spoločný chirurgický kmeň v trvaní 24 mesiacov 

1. anestéziológia a intenzívna medicína 2 mesiace 

2. bežná ambulantná a lôžková časť chirurgie 12 mesiacov 

3. gynekológia a pôrodníctvo 2 mesiace 

4 úrazová chirurgia 3 mesiace 

5. Urológia 1 mesiac 

6. plastická chirurgia 1 mesiac 

7. Neurochirurgia 1 mesiac 

8. vnútorné lekárstvo 2 mesiace 

B. Po absolvovaní spoločného chirurgického kmeňa lekár absolvuje 48 mesiacov štúdia na pracovisku cievnej 

chirurgie s trojmesačnou stážou na pracovisku vykonávajúcom diagnostiku a endovaskulárnu liečbu. 


