
                                   Skúšobné otázky 
 
Predmet: Interná propedeutika , 3. ročník 
      1 – 16 a 

1. Anamnéza u pacientov s chorobami srdca a ciev. 
2. Anamnéza pri chorobách dýchacích ciest 
3. Anamnéza pri chorobách krvi a lymfatického systému. 
4. Anamnéza pri chorobách tráviaceho systému. 
5. Anamnéza pri chorobách pečene a žlčových ciest 
6. Anamnéza pri chorobách obličiek a močových ciest. 
7. Anamnéza pri endokrinných ochoreniach. 
8. Anamnéza pri chorobách pohybového systému. 
9. Bolesť na hrudníku, palpitácie 
10. Bolesť brucha, nausea, zvracanie 
11. Bolesti v oblasti končantín, artralgie 
12. Subjektívne príznaky: pyróza, dyspepsia, anorexia, smäd, hlad , pruritus 
13. Poruchy vedomia, poloha pacienta, habitus , abnormálné pohyby 
14. Teplota a teplotné krivky typické pre určité choroby. 
15. Pulz a krvný tlak 
16. Dýchanie, dýchavica, kašeľ a spútum 
 

       1 – 16 b 
 
1. Vyšetrenie hlavy a dutiny ústnej, výraz tváre. 
2. Vyšetrenie brucha a obličiek. 
3. Vyšetrenie pohybového systému. ( končatín, kĺbov, chrbtice) 
4. Auskultácia zdravého srdca a prídavné zvuky srdečné. 
5. Srdcové šelesty a diferenciálne diagnostické manévre pri auskultácii 

srdca. 
6. Inšpekcia, pohmat a poklep hrudníka. 
7. Posluch pľúc fyziologický a patologický. 
8. Vyšetrenie periférnych tepien a žíl. 
9. Opuchy, príčiny opuchov. 
10. Vyšetrenie krku. 
11. Základná zdravotná dokumentácia, anamnéza, diagnóza, prognóza, 

symptóm, príznak,  syndróm. 
12. Kožné zmeny vo vnútornom  lekárstve   (bledosť,pletora,cyanóza, icterus) 
13. Prejavy krvácania vo vnútornom lekárstve. 
14. Vyšetrenie pečene a sleziny, dôkaz ascítu 
15. Zmeny stolice (zápcha, hnačka, meléna, enterorhágia ) 
16. Laboratorné vyšetrenie moča  močového sedimentu. Poruchy močenia. 
 
 



 
1 – 16 c 
 

1. Základné laboratórne vyšetrenia u chorôb krvotvorby, vyšetrenie 
krvných skupín. 

2. Základné laboratórne vyšetrenia u krvácivých chorôb 
3. Základy EKG  vyšetrenia – fyziologický a patologický nález. 
4. Pomocné vyšetrenia kardiovaskulárneho aparátu. 
5. Pomocné vyšetrenia dýchacích ciest.   
6. Pomocné a laboratórne vyšetrenia tráviaceho traktu. 
7. Pomocné a laboratórne vyšetrenia pečene. 
8. Pomocné vyšetrenia žlčových ciest a pankreasu. 
9. Pomocné a laboratórne vyšetrenia močových  ciest a obličiek. 
10. Pomocné a laboratórne vyšetrenia v endokrinológii. 
11. Pomocné a laboratórne vyšetrenia v diabetológii,  bazálne hodnoty 

glykémii, o GTT. 
12. Pomocné a laboratórne vyšetrenia v reumatológii. 
13. Pľúcne syndrómy (sy.bronchiálnej obštrukcie, sy.kondenzácie 

pľúcneho tkaniva, pneumothorax, fluidothorax, mediastinálny 
syndróm ) – dif. dg. pri fyzikálnom vyšetrení  

14. Ultrazvukové vyšetrovacie metódy v internej medicíne 
15. Vyšetrenie pacienta a opatrenia pri život ohrozujúcich stavoch 
16. Základné biochemické vyšetrenia krvi. Normálne hodnoty minerálov, 

urey, bilirubínu, bielkovín, cholesterolu, glykémie.                                                                                                                                                                                
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