
 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

Malá Hora 4A, 036 01 MARTIN 
 

 

 

Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo 
  

Termín konania:         

Miesto konania:   Dekanát JLF UK Martin, Teoretické ústavy, prednášková 

miestnosť, vchod oproti Aula Magna 

Odborný garant:         doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 

Rozsah výučby:       08.00 – 11.25 hod. 

         12.00 – 13.35 hod. 

podmienky pre prihlásenie:  -    zaradenie do odboru na JLF UK,  

- minimálne naplnenie obsahu pre internistickú časť prípravy 

(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony), 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:  

 

1.  Hypertenzia. Ischemická choroba srdca. Poruchy srdcového rytmu. Zápalové ochorenia 

srdca. Srdcové zlyhanie. Pľúcna embólia. Vybraté  ochorenia z reumatológie. Diabetes 

mellitus. Vybraté ochorenia z nefrológie. Vybraté ochorenia z endokrinológie. Anémie. 

Dysfagia. Krvácanie z GIT. Diferenciálna diagnostika  ikteru. Preventívne prehliadky.    (4 

hod.) 

2.    Pneumológia a ftizeológia pre potreby lekára prvého kontaktu. (2 hod.) 

3. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. (1 hod.) 

4. Súčasné možnosti zobrazovania v rádiológii, indikácie. (1 hod.) 

5.    Infekčné ochorenia v ambulancii lekára prvého kontaktu. (2 hod.) 

6. Psychiatria v praxi všeobecného lekára. (2 hod.) 

7. Pôrod doma a za mimoriadnych okolnosti. (1 hod.) 

8. Základné chirurgické princípy a postupy z pohľadu všeobecného lekára. (2 hod.) 

9. Periodizácia detského veku a špecifiká jednotlivých vekových období. Najčastejšie sa 

vyskytujúce ochorenia v detskom veku, ich diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba. 

(2 hod.) 

10. Akútne stavy v neurológii. Vybrané neurologické ochorenia I., II. (2 hod.) 

11. Praktický lekár (pre dospelých) versus autoimunita. (1 hod.) 

12. Pracovné lekárstvo na ambulancii všeobecného lekára. (2 hod.) 

13. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, základy pre prax. (1 hod.) 

14. Súčasné možnosti chirurgickej liečby v oftalmológii. (1 hod.) 

15. Úvod do dermatovenerológie. (1 hod.) 

16. Manažment zaistenia DC a neodkladná Prvá pomoc pri dusení sa cudzím telesom vrátane 

praktickej ukážky. Anestézia a anesteziologická pooperačná starostlivosť, liečba bolesti.  

 Život ohrozujúce stavy a neodkladná prvá pomoc, polohovanie a zaistený transport v 

nadväznosti na Záchrannú zdravotnú službu. Neodkladná podpora životných funkcii. 

 Praktický nácvik na simulačnej figuríne v simulačnom centre. (4 hod.) 

17. Konzultácie. 

18. Test – úspešné absolvovanie je podmienkou k pokračovaniu štúdia. 

19.  Vyhodnotenie.  


