
ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY - V. ROČNÍK ZUBNÉ LEKÁRSTVO 
 
BLOK1 
A1  Bolesti na hrudníku - dif. dg. 
A2  Dýchavica - dif. dg. 
A3  Opuchové stavy - dif. dg. 
A4  Poruchy vedomia (synkopy, komatózne stavy) - príčiny, dif. dg., liečba.  
A5 Zástava srdca.  Základy kardiopulmo - cerebrálnej resuscitácie. 
A6 Vyšetrovacie metódy v kardiológii. 
A7 Zlyhanie srdca - etiopatogenéza, klinika, liečba. 
A8 Dysrytmie  (poruchy tvorby  a vedenia vzruchov) - klasifikácia, klinika, 

diagnostika,  liečba. 
A9 Chronická ischemická choroba srdca.  
A10 Akútny koronárny syndróm, infarkt myokardu. 
A11 Zápalové ochorenia srdca (endokarditída, myokarditída, perikarditída). 
A12 Artériová hypertenzia - epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinika, 

diagnostika, liečba. 
A13 Ischemická choroba dolných končatín. 
A14 Tromboflebitída. Insuficiencia žíl dolných končatín. 
A15 Venózny tromboembolizmus. Trombofilné stavy. 
A16  Šok - etiopatogenéza, klasifikácia, dif. dg., klinika, liečba. 
               
 
BLOK2 
B1. Chronická obštrukčná choroba pľúc -  etiopatogenéza, klinický obraz, liečba. 
B2. Priedušková astma - etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna 

diagnostika, liečba. 
B3. Pneumónia, bronchopneumónia - klasifikácia, klinický obraz, diagnostika, dif. 

dg., liečba, komplikácie. 
B4. Zápaly a nádory mediastína. 
B5. Tuberkulóza: epidemiológia,.klinický obraz, diagnostika a liečba. 
B6. Bronchogénny karcinóm - etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika, dif. dg. a liečba. 
B7. Spánkové poruchy dýchania - klinický obraz, diagnostika, liečba. 
               
 
 
BLOK3 
C1 Bolesti brucha - dif. dg.  
C2 Všeobecná symptomatológia chorôb horného GITu. 
C3 Všeobecná symptomatológia chorôb dolného GITu. 
C4  Krvácanie  z tráviaceho traku - príčiny, dif. dg., liečba. 
C5 Diagnostické metódy v gastroenterológii. 
C6 Choroby ezofágu a zápalové ochorenie žalúdka. 
C7 Vredová choroba žalúdka a dvanástnika. 
C8 Nádory pažeráku a žalúdka. 
C9 Nešpecifické črevné zápaly.  
C10 Funkčné poruchy zažívacieho traktu. 
C11 Nádory hrubého čreva a konečníka. 
C12 Ikterus - dif. dg.  



C14 Cirhóza pečene. 
C15 Ochorenia žlčníka  a žlčových ciest. 
C17 Ochorenia pankreasu. 
               
 
BLOK4 
D1 Vyšetrovacie metódy v nefrológii. 
D2 Akútna a chronická renálna insuficiencia. 
D3 Akútna a chronická glomerulonefritída, tubulointersticiálne nefritídy. 
D4 Nádory obličiek a močových ciest. 
D5 Poruchy vodného metabolizmu (dehydratácia), poruchy minerálového 

metabolizmu (sodík, draslík), poruchy acidobázickej rovnováhy (acidóza, 
alkalóza). 

D6 Otravy - všeobecné zásady diagnostiky a prvej pomoci. 
D7 Otravy liekmi (analgetikami, hypnotikami, sedatívami, návykovými látkami), 
  otrava alkoholom, metylalkoholom a etylénglykolom, otrava hubami. 
D15 Otrava pesticídmi (organofosfáty, karbamátové insekticídy). 
D16  Otravy organickými rozpúšťadlami (benzén a jeho homológy, chlórované 
         uhľovodíky). 
D17  Otravy CO, kyanovodíkom a kyanidmi. 
D18 Otrava kovmi (olovom, ortuťou, chrómom, arzénom). 
D19  Poškodenie organizmu ionizujúcim a neionizujúcim žiarením. 
D20 Choroba z vibrácií. 
 
               
 
BLOK5 
E1 Diabetes mellitus - epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinika, dg., 

terapia, prevencia. 
E2 Akútne a  chronické komplikácie diabetes mellitus. 
E3 Dyslipidémie. 
E4 Obezita. Metabolický syndróm. 
E6 Poruchy výživy  (podvýživa, kachexia). Zásady perenterálnej a enterálnej 

výživy. 
E8 Choroby štítnej žľazy. 
E9 Choroby prištítnych teliesok. Poruchy kalciového metabolizmu. 
E10 Ochorenia nadobličiek. 
E11 Osteoporóza. 
E12 Terapeutické využitie glukokortikoidov  - indikácie, kontraindikácie, 
  vedľajšie účinky a ich prevencia. 
               
 
BLOK6 
F1 Anémie - diagnostika a liečba. 
F2 Akútne leukémie a malígne lymfómy. 
F4 Krvácavé stavy. 
F5 Zásady protitrombotickej (trombolytickej, antikoagulačnej a protidoštičkovej) 

liečby. 
F6 Zásady podávania transfúznych prípravkov. Transfúzne reakcie. 
F7 Uzlinový syndróm - príčiny, dif. dg. 



F8 Bolesti kĺbov - dif. dg. degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov. 
F9 Difúzne ochorenia spojiva - reumatoidná artritída. 
F10  Sepsa.  
F11 Horúčkové stavy - dif. dg. 
F12 Zásady liečby antibiotikami - rozdelenie, indikácie, komplikácie. 
F13 Všeobecné a špecifické príznaky zhubných nádorových ochorení. 
F14 Problematika AIDS. 
F15 Rozdelenie a klinická symptomatológia infekčných chorôb. 
F16 Chrípka, parachrípka. 
F17 Infekčná mononukleóza. 
F18 Vírusové hepatítídy. 
F19 Ochorenie vyvolané vírusom herpes simplex. 
F20 Kandidóza. 
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