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ANESTÉZIOLÓGIA / ANALGETIKÁ A SEDATÍVA V ZUBNOM LEKÁRSTVE.        SKÚŠKA 2022/2023 

A. ANESTÉZIOLÓGIA (10)  

1. Hlavné úlohy a ciele anestéziológie a intenzívnej starostlivosti 

2. Preanestetické hodnotenie pacienta, klasifikácia ASA a jej význam pre monitorovanie 
pacienta počas anestézie 

3. Užívanie histórie (anamnéza) počas hodnotenia anestetík 

4. Monitorovacie techniky počas anestézie – klinické a technické zariadenia 

5. Premedikácia, úvod do anestézie, intubácia, pomôcky 

6. Celková anestézia (definícia, zásady, typy a indikácie)  

7. Regionálna neuraxiálna anestézia (spinálna, epidurálna), indikácie, komplikácie a 
lokálne anestetiká (klasifikácia, farmakológia, indikácie )  

8. Intravenózne anestetiká a opiáty (farmakológia a indikácie) 

9. Sedatíva, hypnotiká, anxiolytiká 

10. Proceduálna sedácia a analgézia 

 

B. URGENTNÉ STAVY  

1. Životne dôležité funkcie, hodnotenie a ich vzťah 

2. BLS – Základná podpora života (definícia, zručnosti, algoritmus) 

3. Defibrilácia a kardioverzia (definícia, zručnosti, indikácie) 

4. Algoritmus komorovej fibrilácie a komorovej tachykardie (manažment) 

5. Pomer dýchania úst k ústam a kompresie hrudníka (princípy) 

6. AIRWAY-Riadenie dýchacích ciest, udusenie, dusenie (základné zručnosti). Asphyxia  

7. Anafylaxia (definícia, etiológia, klinická prezentácia a manažment) 

8. Kóma (definícia, diferenciálna diagnostika, etiológia, klinická prezentácia a synkopa, 
kolaps, kóma) 

9. Nozokomiálne infekcie (definícia, rizikové faktory, prevencia, manažment) 

10. Poranenie hlavy (definícia, etiológia, klinická prezentácia a manažment) 
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C. ANESTETIKÁ/SEDATÍVA (10) 

1. Lokálna anestézia, základné pojmy, delenie, indikácie, kontraindikácie, ultrazvuk 

2.. Lokálne anestetiká, vedľajšie reakcie a ich terapia, prevencia 

3. Epidurálna a subarachnoidálna anestézia, technika podávania, kontraindikácie, 
komplikácie 

4. Voľba spôsobu anestézie, celková verzus regionálna, súhlas s anestéziou 

5. Celková anestézia, základné pojmy, delenie 

6. Celkové anestetiká, inhalačné a intravenózne 

7. Pooperačná starostlivosť a analgézia 

8. Zaistenie pacienta počas anestézie, malé versus veľké výkony 

9. Monitorovanie počas anestézie, základné, rozšírené, prístroje pre monitorovanie 

10. Relaxácia a analgetiká pri celkovej anestézii, ukončenie celkovej anestézie, 
podmienky a princípy odovzdania pacienta mimo anestéziologickú starostlivosť 
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