
3. Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo 
 
Rozsah kurzu:   30 hodín 
Miesto konania:    dekanát JLF UK 
podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- naplnenie obsahu pre internistickú časť (realizovaná 
odborná prax a zdravotnícke výkony), 

Zodpovedný:     doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 
 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ: 
Vnútorné lekárstvo (8 hod.)   doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 
       MUDr. Adriana Klimentová, PhD. 
1. etiológia chorôb a patogenéza chorôb vo vnútornom lekárstve, 
2. klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba symptómov, syndrómov 

a chorôb vo vnútornom lekárstve, 
3. prevencia ochorení v rámci vnútorného lekárstva, 
4. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov, laboratórnych a pomocných vyšetrení 

vo vnútornom lekárstve, 
5. indikácie terapie a kontraindikácie terapie a liekové interakcie,  
6. diagnostické postupy a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov – 

srdce, pľúca, pečeň, obličky, 
7. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a terapeutické postupy pri 

naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve, 
8. diagnostika akútnych a chronických otráv a liečba akútnych a chronických otráv, 
9. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami, 
10. indikácie a interpretácia konziliárnych vyšetrení v internistickej praxi, 
11. špecifiká diagnostiky, terapie a starostlivosti o geriatrického pacienta, geriatrické 

syndrómy, 
12. špecifiká diagnostiky a terapie u polymorbídneho pacienta, 
13. špecifiká diagnostiky a terapie u pacienta s nádorových ochorením a u zomierajúceho  

pacienta, 
14. posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zaradenú do prvej a druhej kategórie, 

vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v rámci pracovnej 
zdravotnej služby, znalosť súvisiacich predpisov,  

15. hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, 
16. vyšetrenie pred plánovanými výkonmi operačnej a neoperačnej povahy vrátane 

klasifikácie rizikovosti podľa fyzického stavu pacienta podľa ASA, 
17. prehľad o indikáciách a možnostiach preskripcie zdravotníckych pomôcok, 
18. charakteristika, symptomatológia,  syndromológia, diagnostika, diferenciálna 

diagnostika a liečba prenosných ochorení, vrátane techniky odberu biologického 
materiálu a jeho transportu. 

 
Anestéziológia a intenzívna medicína (4 hod.)  MUDr. Denisa Osinová, PhD.   
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri stavoch ohrozujúcich život pacienta, 
2. zásady neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane stabilizácie a prepravy pacienta 

vyžadujúceho neodkladnú zdravotnú starostlivosť, napríklad úrazy hlavy, chrbtice, 
brucha, panvy, pacient v bezvedomí, šoku, s pľúcnym edémom, akútnym infarktom 



myokardu, 
3. interpretácia vybraných laboratórnych a ostatných pomocných vyšetrení 

v anestéziológii a intenzívnej medicíne,  
4. indikácie a spôsoby intubácie a tracheostómie pacienta, 
5. oboznámenie sa s organizáciou a spôsobom práce lekára pri vykonávaní anestézie na 

operačnej sále vrátane anestéziologického predoperačného vyšetrenia, 
6. odstránenie cudzieho telesa z horných dýchacích ciest, 
7. základné princípy  algeziológie, 
8. klasifikácia rizikovosti podľa fyzického stavu pacienta podľa ASA. 
 
Chirurgia (2 hod.)             prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 
        doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 
1. etiológia, diagnostika a diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť 

pri náhlych brušných príhodách,  
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť pri traumách 

a polytraumách, 
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie operácií brucha, 
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie operácií hrudníka, 
5. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie operácií ciev, 
6. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie operácií pohybového aparátu,  
7. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie operácií uropoetického systému,  
8. indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok po úrazoch a chirurgických 

výkonoch a pre inkontinentných  pacientov. 
 
Dermatovenerológia (1 hod)        prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 
1. etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a základná liečba ochorení kože, 
2. etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a základná liečba ochorení prejavujúcich 

sa na koži, 
3. diagnostika a diferenciálna diagnostika pohlavne prenosných ochorení vrátane ich 

povinného hlásenia. 
  
Gynekológia a pôrodníctvo (1 hod)       prof. MUDr. J. Višňovský, CSc.  
1. skríning, diagnostika a diferenciálna diagnostika chorôb prsníka -  zápaly a nádory, 
2. diagnostika a diferenciálna diagnostika chorôb tela a krčka maternice a vaječníkov -  

zápaly, myómy, cysty, endometrióza a nádory,  
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu,  
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika syndrómov u žien v klimaktériu,  
5. základná orientácia v zásadách a postupoch podávania kontraceptív, ich indikácie, 

kontraindikácie, nežiaduce účinky,  
6. základná orientácia o priebehu fyziologického tehotenstva a laktácie, rizikové 

tehotenstvo, komplikácie počas tehotenstva a laktácie, 
7. životospráva a špecifiká farmakoterapie u žien v gravidite a počas laktácie. 

 
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (1 hod.)   doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc.  
1. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba ochorení 

pohybového aparátu,    
2. vyšetrenie pohybového aparátu, 



3. indikácie a možnosti liečebnej rehabilitácie, 
4. indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok u imobilných pacientov, 
5. možnosti indikácie a kontraindikácie kúpeľnej liečby, 
6. ovládať možnosti indikácie rehabilitačných metodík, liečebnej a pracovnej rehabilitácie,  
7. možnosti rehabilitačných metód u pacienta v domácom prostredí, pooperačná 

starostlivosť o pacienta v domácom prostredí.  
 
Neurológia (2 hod.)                                                         doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.    
1. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb 

centrálneho nervového systému a periférneho nervového systému, 
2. etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba náhlych cievnych mozgových 

príhod, 
3. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba vertebrogénnych 

chorôb, 
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba sekundárneho poškodenia mozgu pri 

iných chorobách napríklad diabetes mellitus, choroby pečene a obličiek, artériová 
hypertenzia, akútne a chronické otravy,  

5. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba demencií,  
6. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba poškodenia mozgových a periférnych 

nervov. 
 
Oftalmológia (1 hod.)      MUDr. Peter Žiak, PhD.    
1. etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a prednemocničná lekárska starostlivosť 

pri urgentných stavoch v oftalmológii -  úrazy oka, akútny glaukómový záchvat,  
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba syndrómu červeného oka a bolestivého 

oka,  
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri zápale mihalníc, spojoviek, rohovky,  
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri iritídach, iridocyklitídach, glaukóme 

a katarakte,  
5. očné príznaky, diagnostika, diferenciálna diagnostika pri sekundárnom poškodení oka 

napríklad artériová hypertenzia, diabetes mellitus, reumatické choroby. 
 
ORL (1 hod.)       doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.   
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť pri stavoch 

ohrozujúcich život a urgentných stavoch v ušno-nosno-krčnej oblasti,  
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prednemocničná liečba tráum v ušno-nosno-

krčnej oblasti ORL,  
3. etiológia, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb v ušno-nosno-krčnej 

oblasti,  
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika lymfadenopatii v ušno-nosno-krčnej oblasti,  
5. etiológia, prevencia, diagnostika a liečba poškodenia sluchu, 
6. prehľad možností vyšetrenia, diagnostiky a posudzovania poškodenia sluchu pri 

profesionálnej záťaži.  
 
Psychiatria (2 hod.)                 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 
1. identifikácia a základná diferenciálna diagnostika psychiatrických symptómov, 

syndrómov  a chorôb v ambulancii všeobecného lekára,  



2. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba depresií a neuróz, 
3. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

psychosomatických porúch, napríklad poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, 
4. zmeny správania u vybraných skupín – geriatrickí pacienti, gravidné ženy a ženy počas 

laktácie,  
5. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba drogových a nedrogových závislostí, 
6. suicídium – rizikové skupiny, varovné signály,  
7. právna problematika v starostlivosti o psychiatrických pacientov, 
8. indikácie, kontraindikácie a liečba psychiatrických chorôb v kompetencii všeobecného 

lekára.  
                     
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – Hematológia, Klinická biochémia, Rádiológia, 
Klinická mikrobiológia, Klinická farmakológia (2 hodiny)  

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, FCIRSE, MUDr. Jela Schudichová, MPH. 
prof. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  

1. indikácie a interpretácia parametrov  krvného obrazu v ambulancii všeobecného lekára – 
erytrocyty, hematokrit, hemoglobín, leukocyty, trombocyty, 

2. vyšetrenie krvných skupín, 
3. indikácie základných biochemických parametrov a interpretácia základných 

biochemických parametrov, 
4. indikácie mikrobiologických nálezov a interpretácia mikrobiologických nálezov, 
5. indikácie sérologických nálezov a interpretácia sérologických nálezov,  
6. možnosti, indikácie a kontraindikácie zobrazovacích metód – RTG, USG vrátane 

Dopplerového vyšetrenia, osteodenzitometrie, CT, MR, natívne vyšetrenia a vyšetrenia 
s kontrastom,  

7. základy radiačnej ochrany v diagnostickej rádiológii,  
8. príprava pacienta na jednotlivé zobrazovacie vyšetrenia, základný popis nálezov 

najčastejších zobrazovacích metód v rádiológii 
9. význam monitorovania účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, vrátane sledovania 

hladín liečiv a iných biologických parametrov a spolupráca s ambulanciou alebo 
oddelením klinickej farmakológie. 

  
Verejné zdravotníctvo, infektológia a tropická medicína (2 hod.)          

a) Verejné zdravotníctvo  prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

1. prevencia prenosných a neprenosných chorôb, kontrola a surveillance prenosných 
a neprenosných chorôb, 

2. očkovanie – imunizačný program – v ambulancii všeobecného lekára, 
3. ochrana  zdravia pri práci – preventívne prehliadky súvisiace  s prácou, kategorizácia prác,  

opatrenia na ochranu zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, 
4. prehľad spôsobov dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.  

b) Infektológia a tropická medicína    doc. MUDr. K. Šimeková, PhD.    
1. charakteristika prenosných ochorení, symptomatológia prenosných ochorení 

a syndromológia prenosných ochorení, 
2. diagnostika prenosných ochorení, diferenciálna diagnostika prenosných ochorení a liečba 

prenosných ochorení vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky a cudzokrajných 
chorôb, 



3. diagnostika prenosných ochorení, diferenciálna diagnostika prenosných ochorení a liečba 
prenosných ochorení u vybraných skupín obyvateľstva, napríklad tehotné ženy, 
polymorbídni pacienti, geriatrickí pacienti a onkologickí pacienti, 

4. možnosti efektívnej diagnostiky prenosných ochorení v ambulantnej praxi vrátane 
techniky odberu biologického materiálu a jeho transportu, 

5. indikácie antiinfekčnej liečby a kontraindikácie antiinfekčnej liečby,  
6. preventívne opatrenia a profylaktické opatrenia pri prenosných ochoreniach, vrátane 

druhov, frekvencie a spôsobov aplikácie očkovacích látok, indikácie, kontraindikácie 
a nežiadúce účinky očkovania. 

7.  
Pediatria (3 hod.)     doc. MUDr. Ľubica Jakušová, CSc.  
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba stavov ohrozujúcich život dieťaťa,  
2. špecifiká kardiopulmonálnej resuscitácie u novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a väčšieho 

dieťaťa,  
3. technika základného fyzikálneho vyšetrenia novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a väčšieho 

dieťaťa,  
4. posúdenie psychosociálneho a biologického stavu vývoja mladistvého, 
5. komunikácia s rodičmi dieťaťa a riešenie konfliktných situácií,  
6. diagnostika a diferenciálna diagnostika najčastejších syndrómov a chorôb v detskom 

veku – hnačky, infekcie dýchacích a močových ciest, dehydratácia,  
7. špecifiká terapie, indikácií, kontraindikácií a dávkovania liečiv u detí.  
 
Spôsob ukončenia kurzu: Záverečný TEST 
 


