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Na posúdenie som dostal učebný text „Patofyziologické kompendium pre chirurgiu“.
Autori si vytýčili na základe skúseností z výučby patologickej fyziológie a chirurgie na
lekárskej fakulte cieľ zvýšiť prienik teoretických poznatkov z patologickej fyziológie do
klinickej disciplíny – chirurgie. Študenti medicíny veľmi často nedokážu prepájať
poznatky z jednej disciplíny do inej. Prístup autorov učebných textov hodnotím
mimoriadne pozitívne, že nielen tento fakt zistili, ale pripravili aj experimentálny text,
ktorým sa snažia tento nedostatok odstrániť. Texty sú určené nielen pre študentov pri
príprave na skúšku z patologickej fyziológie, ale aj na štátnu skúšku z chirurgie (a iste aj
ďalšie štátne skúšky).
Autori dokázali v texte podčiarknuť najdôležitejšie patomechanizmy, ktoré dostatočne
analyzujú a didakticky názorne a zrozumiteľne študentom približujú. Študenti v texte
nájdu súčasné podstatné poznatky o patomechanizmoch chirurgických ochorení.
Učebný text je zrejme východiskom pre nový druh učebných textov (bývalých skrípt) – v
súčasnosti e-learningový kurz teoretickej prípravy chirurgov. Dnes je to doplnok
základnej literatúry, ale som presvedčený, že v budúcnosti to bude jeden z hlavných
zdrojov v mozaike takto a podobne napísaných učebných textov pre prípravu na štátnu
skúšku z chirurgie. V súčasnosti sa vytratili komisie pre celoštátne učebnice. Chýba
oponentúra cieľov a smerovania výučby medicíny. Aj z tohto pohľadu vysoko hodnotím
prínos diela, ktoré otvára nové možnosti v medicínskej výučbe. Autori nadväzujú na
svoj didaktický materiál (obrázky, schémy použité a zverejnené v prednáškach), na
ktoré sa v diele odkazujú a ktoré sú študentom k dispozícii na webovej stránke fakulty
(http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/predklinickeustavy/ustav-patologickej-fyziologie-upf/pregradualne-studium/vseobecne-lekarstvo/).
Odporúčania: odporúčam jazykovú lektúru textov.
Som presvedčený o užitočnosti týchto učebných textov a odporúčam, aby texty slúžili
ako doplnkový zdroj pre štúdium patofyziológie pri príprave na štátnu skúšku
z chirurgie.
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