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„Pediatrická propedeutika“ IV. ročník – naši poslucháči 
 
    Skúšobné otázky 
 
 
 
 

1. Rozdelenie detského veku,  charakteristika jednotlivých vekových období. 

Prevencia v pediatrii,  jej význam a systém preventívnych prehliadok 

v ambulancii lekára pre deti a dorast  (VLDD).  

2. Somatický  vývoj dieťaťa, rast a hmotnosť a ich hodnotenie; proporcionalita tela; 

zubný a kostný vek. 

3. Psychomotorický vývin dieťaťa , rozvoj reči a psychosociálnych vzťahov, 

skríningová metóda určenia psychomotorického vývoja 

4. Puberta – fyziologický priebeh, somatické a psychické zmeny, hodnotenie 

pubertálneho vývoja. 

5. Prirodzená výživa dieťaťa – dojčenie, kontraindikácie dojčenia, kolostrum, 

prechodné mlieko a zrelé materské mlieko, zloženie materského mlieka, význam 

materského mlieka – nutričné a imunitné aspekty. Schéma výživy dojčeného 

dieťaťa. 

6. Prípravky náhradnej mliečnej výživy – charakteristika, rozdelenie, indikácie ich 

podávania, rozdiely medzi materským a kravským mliekom - kvantitatívne 

a kvalitatívne; fyziologický vývoj trávenia;  výživa dieťaťa v prvom roku života.  

7. Výživa  batoliat, detí a adolescentov. Pitný režim. Alternatívne formy výživy. 

Poruchy z výživy u detí a adolescentov. 

8.  Očkovanie – národný imunizačný program, očkovací kalendár, rozdelenie 

vakcín, povinné a doplnkové očkovanie v podmienkach SR, realizácia očkovania. 

9. Očkovanie – kontraindikácie, imunológia očkovania a postvakcinačnej odpovede, 

vedľajšie príhody po očkovaní.  

10. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie v pediatrii – všeobecné zásady a špecifiká 

v jednotlivých vekových obdobiach  

 



11. Klasifikácia novorodencov a jeho hodnotenie po pôrode.  

12. Prvé ošetrenie novorodenca. Prvé vyšetrenie novorodenca. 

13. Popôrodná adaptácia  a pôrodný traumatizmus 

14. Skríningový program v novorodeneckom veku. 

15. Nezrelý novorodenec. Charakteristické morfologické a fyziologické znaky. 

16. Hypotrofický novorodenec. Charakteristické morfologické a fyziologické znaky. 

17. Fyziologické a anatomické osobitosti kardiovaskulárneho systému  

v novorodeneckom  a detskom veku. Fyzikálne vyšetrenie kardiovaskulárneho 

systému, auskultácia srdca a srdcové šelesty. 

18. Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému; anamnéza,  klinické príznaky chorôb 

KVS,   EKG záznam a jeho charakteristika v jednotlivých vekových obdobiach. 

Krvný tlak- technika merania a jeho hodnotenie v detskom veku. Neinvazívne a 

invazívne vyšetrovacie metódy v detskej kardiológii – RTG, echokardiografia.   

19. Fyziologické  a anatomické osobitosti dýchacieho systému v novorodeneckom  

a detskom veku, fyzikálne vyšetrenie dýchacích orgánov. 

20. Vyšetrenie respiračného systému; anamnéza a  klinické príznaky chorôb 

dýchacích orgánov. Zobrazovacie  a funkčné vyšetrenia dýchacích orgánov. 

21. Vývin imunitného systému v detskom veku,  príznaky porúch imunitného 

systému, diagnostické postupy v imunológii.  

22. Základy klinického a laboratórneho vyšetrenia v alergológii, atopický pochod, 

prevencia alergických ochorení v detskom veku. 

23. Vyšetrovacie metódy v hematológii:  anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie 

krvného obrazu, hodnoty hemoglobínu a krvných elementov v jednotlivých 

vekových obdobiach, hemokoagulačné vyšetrenie, vyšetrenie kostnej drene.  

24. Vyšetrenie gastrointestinálneho traktu, anamnéza, najčastejšie klinické príznaky  

pri ochoreniach tráviaceho systému (bolesť brucha, príznaky v dutine ústnej, 

zvracanie, príznaky črevné, stolica a jej zmeny.   

 

25. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Súbor laboratórnych vyšetrení pri ochorení 

gastrointestinálneho systému; vyšetrenie funkcie  pečene a žlčových ciest . 



Funkčné, zobrazovacie  a bioptické vyšetrovacie metódy gastrointestinálneho 

traktu. 

26. Anatomické a funkčné osobitosti uropoetického systému u detí, najčastejšie 

klinické príznaky ochorení uropoetického systému ; Vyšetrenie uropoetického 

systému: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie; laboratórne vyšetrenie moča a jeho 

odber na vyšetrenie v detskom veku; zobrazovacie metódy a biopsia  obličiek. 

27. Vnútorné prostredie – homeostáza vody a elektrolytov , osobitosti v detskom 

veku a  najčastejšie poruchy.  

28. Acidobázická rovnováha, osobitosti v detskom veku, hodnotenie a jej poruchy. 

29.  Základy endokrinologického vyšetrenia v detskom veku: anamnéza, fyzikálne 

vyšetrenie, klinické príznaky pri ochoreniach hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek, 

laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. 

30.  Základné neurologické vyšetrenie  novorodenca, dojčaťa a staršieho dieťaťa, 

hodnotenie stavu vedomia v detskom veku.  Lumbálna punkcia v detskom veku - 

technika, indikácie a kontraindikácie, hodnotenie mozgomiechového moku;  

31. Diagnostické a liečebné výkony v detskom veku: injekcie, druhy injekcií, cievne 

prístupy u detí , komplikácie, infúzie – zásady parenterálneho podávania liekov, 

komplikácie,  transfúzia, typy transfúznych prípravkov a výmenná transfúzia 

(exsangvinácia), fototerapia  

32. Genetické vyšetrenie. Genetické poradenstvo. Indikácie  genetického vyšetrenia. 

Prenatálna diagnostika. Klinicko-genetické vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia 

v klinickej genetike. 

33. Osobitosti termoregulácie novorodencov a detí.  Horúčka v detskom veku a jej 

liečba. 

34. Osobitosti farmakoterapie v detskom veku. Bolesť v detskom veku a jej liečba. 

35. Základy kardiopulmonálnej resuscitácie v novorodeneckom a  detskom veku. 
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