
Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti  

DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 

1) Sexuálne prenosné ochorenia  

-rozdelenie, osobitosti klinických prejavov 

-Kvapavka, trichomoniáza, bakteriálna vaginóza, vulvovaginálna kandidóza, syfilis 

Infekcie vírusom Herpes simpllex, Hepatitída B, 

Infekcie ľudským papilomavírusom 

HIV infekcia 

 

2) Dermatologická problematika v adolescencii 

- Akné vulgáris 

- Atopická a kontaktná dermatitída 

Vitiligo, leukodermia 

 

3 )Najčastejšie endokrinné choroby v adolescencii 

- Diabetes mellitus 

-Ochorenia štítnej žľazy ( struma, hypo- a hyper tyreóza, tyreoiditídy) 

- dôsledky liečby  neendokrinných ochorení  kortikoidmi 

 

4) Vybrané kapitoly z neurológie 

- Bolesti hlavy diferenciálna diagnostika 

- Kŕče so zameraním na adolescentný vek -diferenciálna diagnostika (Epilespia) 

-Migréna 

 

5) Rast a vývoj v adolescencií 

-hodnotenie telesného rastu v adolescencii (sekulárna akcelerácia, odhad telesnej výšky v dospelosti) 

-puberta, somatické zmeny a hodnotenie jej priebehu 



- predčasná puberta 

-oneskorená puberta 

- poruchy sexuálne diferenciácie 

 

6)Najčastejšie hematologické ochorenia v adolescencii 

- anémie, klasifikácia, rozdelenie, 

-anémie pri chronických ochoreniach 

-sideropenická anémia 

- leukémie u adolescentov 

 

7) Problémy malignít u adolescentov 

-epidemiológia a etiológia 

-klinický obraz a diagnostika onkologických ochorení 

-liečba a organizácia zdravotnej starostlivosti o adolescentov s malignitami 

 

8) Kardiologická problematika v adolescencii 

- synkopa 

-  hypertenzia  a jej liečba 

- starostlivosť o pacientov s VVCH srdca v ambulantnej praxi 

- arytmie a ich liečba 

- zápalové ochorenia srdca 

 

9) Ochorenia respiračného systému 

- bronchiálna astma  v adolescentnom veku 

- TBC 

-Cystická fibróza 

-akútne infekcie horných dýchacích ciest 



-akútne infekcie dolných dýchacích ciest 

-  chronické ochorenia respiračného systému 

 

10)Nefrologická problematika v adolescencii 

-erytrocytúria ,diferenciálna diagnostika 

- proteinúria, diferenciálna diagnostika (ortostatická proteinúria) 

-infekciu uropoetického traktu 

-glomerulonefritídy, ich rozdelenie, etiopatogenéza, glomerulonefritídy pri systémových ochoreniach 

-faktory progresie nefropatií 

- chronická renálna insuficiencia 

 

 

11) Gastroenterologická problematika v adolescencii 

-juvenilná hyperbilirubinémia, etiológia, diagnostika, liečba 

- vredová choroba žalúdka a dvanástnika 

- chronické hepatitídy 

- autoimunitné hepatitídy 

- Wilsonova choroba 

- liekové a toxické poškodenie pečene 

-funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu 

- celiakia 

- osobitosti  výživy v adolescentnom veku (vegetariánstvo) 

- vitamíny-klinické prejavy hypovitaminózy 

-význam vitamínu D v adolescentnom veku  

-  poruchy výživy 

- bolesti brucha, diferenciálna diagnostika 

 



12) Najčastejšie psychiatrické problémy v adolescencii 

- poruchy správania a emócii v adolescencii 

-depresie  u adolescentov 

-schizofrénia 

-úzkostné poruchy 

- zneužívanie psychoaktívnych látok v adolescencii 

-patologické hráčstvo a nelátkové závislosti 

-  psychosomatické ochorenia 

-mentálna anorexia a bulímia 

 

 

 

13)Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých 

- posúdenie orgánových systémov 

- posúdenie psychického stavu a inteligencie 

-príprava na povolanie 

-práca v riziku 

-pracovné zaradenie adolescentov so zmenou  zdravotného stavu 

- adolescenti a šport 

 

 

14) Muskuloskeletárne ochorenia v adolescencii 

-skolióza, diferenciálna diagnostika 

-Pertesova choroba 

-Scheuermannova choroba 

- svalové dystrofie, klinický obraz, diagnostika, liečba 

 



15)Ochorenia imunitného systému v adolescentom veku 

- alergické ochorenia 

-autoimunitné ochorenia  v ambulantnej praxi 

Juvenilná idiopatická artritída 

 

16)Gynekologická problematika v adolescencii 

-gynekologické ochorenia v adolescentnom veku 

-poruchy a nepravidelnosť menštruačného cyklu v období dospievania 

-antikoncepcia v adolescentnom veku 

 

17) 

-očkovanie adolescentov 

- sociálne a psychologické  aspekty adolescentného veku 

-vzťah lekár- adolescent 

- špecifiká  zdravotnej starostlivosti o adolescentov 

-zdravotná starostlivosť o hendikepovaných jedincov v adolescentnom veku 

-otravy v adolescentnom veku 

 

 

 

 

 


