Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL PSS3
Názov predmetu: Chirurgia ‐ štátna skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: obhájenie štátnej skúšky
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.,12. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška pred skúšobnou komisiou: Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E.
Záťaž študenta je 75 hod.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie skompletizovať poznatky o chirurgických ochoreniach, dokáže prehĺbiť praktické zručnosti zo zásad
chirurgickej propedeutiky, pozná zásady každodennej starostlivosť o chirurgického pacienta, pozná zásady
práce na chirurgickej ambulancii a operačnej sále. Uvedené poznatky vie aplikovať i na všetky samostatné či
špecializačné chirurgické odbory ( ortopédia, traumatógia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, detská
chirurgia, hrudníková chirurgia).
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška ‐ pozostáva z praktickej skúšky a teoretickej skúšky.
Praktická časť pozostáva z kompletného vyšetrenia pacienta a spracovania chorobopisu, hodnotenia rtg
zobrazovacích metód, praktickej obväzovej techniky.
Teoretická časť štátnej skúšky sa vykonáva na príslušnej odbornej klinike pred komisiami pre štátne záverečné
skúšky. Študent si z určených okruhov vylosuje 3 otázky. Po zodpovedaní všetkých otázok a zohľadnení výsledku
praktickej skúšky, komisia odporučí predsedovi komisie celkové hodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
Way, L.W. (ed.): Současná chirurgická diagnostika a léčba. Praha: Grada, 2000, 1660 s.;
Pokorný, V. (ed.): Traumatologie. Praha: Triton, 2002, 307 s.;
Olejník, J. (ed.): Perioperačný manuál chirurga. Bratislava: Ebner, 2002, 388 s.;
Černý, J. (ed.): Špeciálna chirurgia, 4zv. Martin: Osveta, 1988‐1995
Cameron, J.: Current Surgical Therapy. 8th ed. London: Churchill Livingstone, 2004, 1376 p
Townsend, C.M. (ed.): Sabiston Textbook of Surgery . 18th ed. Philadelphia: Saunders ‐ Elsevier, 2008, 2353 p.
Lim Siman, J.(ed.) Princípy chirurgie I. Bratislava: SAP, 2007, 923 s. (história chirurgie, chirurgický pacient a jeho
vyšetrenie, anestézia, reanimácia a výživa, základné a špecifické chirurgické výkony)
Haruštiak, S. (ed.): Princípy chirurgie II. Bratislava: SAP, 2010, 866 s. (neurochirurgia, oftalmochirurgia,
stomatochirurgia, hrudníková chirurgia, akútny kompartmentový syndróm)
Pechan, J. (ed.): Princípy chirurgie III. Bratislava: Prima‐Print, 2014, 1098 s. (pažerák, brucho,,detská chirurgia)
Breza, J. (ed.): Princípy chirurgie IV. Bratislava: SAP, 2016, 1296 s. (urológia, cievna chirurgia, plastická chirurgia)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 65
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Vyučujúci:
Zloženie skúšobnej komisie schvaľuje vedecká rada SZU na návrh dekana LF SZU pre každý akademický rok.

Dátum poslednej zmeny: 15.06. 2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

