Recenzný posudok

Pedagogické dielo : PATOFYZIOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRE CHIRURGIU
Učebný text pre študentov medicíny
Autori : Doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Recenzent : Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

Cieľom autorského kolektívu bolo vypracovať učebné texty, ktoré vyšlo
z požiadaviek vedecko-pedagogických pracovníkov chirurgických odborov. Základným
zámerom bolo pripraviť učebný text, v ktorom študenti nájdu aktuálne poznatky
o patomechanizmoch vybraných chirurgických ochorení, ktoré sú súčasťou otázok na
štátnej skúške z chirurgie. Symptomatológiu autori analyzujú len z hľadiska vysvetlenia
patogenézy ochorení, a preto sa z klinického hľadiska komplexne nerozoberá. Učebný
text bol rozdelený do nasledujúcich kapitol:
POŠKODENIE
VYVOLANÉ
FYZIKÁLNYMI
NOXAMI,
PORUCHY
HOMEOSTÁZY,
NEUROENDOKRINNÉ REAKCIE NA ZÁŤAŽ, SYNDRÓM SYSTÉMOVEJ ZÁPALOVEJ
ODPOVEDE (SIRS), CIRKULAČNÝ ŠOK, TRAUMA, HOJENIE RÁN, GASTROINTESTINÁLNY
TRAKT, PEČEŇ A PANKREAS, CIEVNY SYSTÉM, HRUDNÍK, UROLÓGIA.
Autori nemali záujem vypracovať komplexnú učebnicu, ale zdôraznili iba kapitoly,
v ktorých boli opakovane zistené najväčšie nedostatky reziduálnych vedomostí počas
štátnych rigoróznych skúšok z chirurgie v VI.ročníku štúdia všeobecnej medicíny.
Príprava textu prevažne vychádzala zo súčasných e-learningových kurzov teoretickej
prípravy chirurgov. Recenzent považuje predložený študijný materiál za doplnok
základnej literatúry pre prípravu na štátnu skúšku z chirurgie. Z hľadiska grafickej
úpravy text nie je doplnený obrázkami, čo vyplýva zo snahy o čo najkratší text. Na
druhej strane autori ponúkajú študentom možnosť doplniť si text obrázkami
z prednášok patologickej fyziológie pre študentov JLF UK uverejnených na webovej
stránke
Ústavu
patologickej
fyziológie
JLF
UK:
http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinickeustavy/ustav-patologickej-fyziologie-upf/pregradualne-studium/vseobecne-lekarstvo/. Túto
formu zdieľania informácií považuje recenzent za veľmi pozitívnu, ktorá robí tento učebný
text výnimočným.

Predložený učebný text je významným prínosom k štúdiu a získavaniu
komplexných vedomostí z chirurgie. Recenzent verí, že učebný text pomôže študentom
v efektívnej príprave nielen na štátnu rigoróznu skúšku z chirurgie, ale vôbec k získaniu
dostatočných vedomostí k budúcej lekárskej praxi. Predpokladám, že učebný text môže
pomôcť aj mladým chirurgom počas špecializačného štúdia na výkon špecializovaných
pracovných činností.
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