
   ŠTÁTNA RIGORÓZNA SKÚŠKA  Z PEDIATRIE 
 
      OTÁZKY 
 
 

 1.otázka 2.otázka 3.otázka 
  

 
  

1. Základná a rozšírená 
kardiopulmonálna resuscitácia, 
transport kriticky chorého pacienta 

Diferenciálna diagnostika 
hematúrie 

Prehľad zdravotnej problematiky 
v dospievaní, psychosociálne 
charakteristiky adolescentného 
veku. Syndróm rizikového 
správania v adolescencii 

2. Šok a jeho liečba 
 

Poruchy rastu v detskom veku Vaskulitídy v detskom veku  

33. Syndróm multiorgánovej 
dysfunkcie 

Očkovanie (význam, princíp, 
postvakcinačná odpoveď, 
rozdelenie vakcín) 

Chromozómové aberácie  a 
numerické poruchy chromozómov 

4. Poruchy vedomia, diferenciálna 
diagnóza 

Bronchopulmonálna dysplázia  Obezita v detskom veku 
 

5. Udalosť zjavne ohrozujúca život a 
syndróm náhleho úmrtia dojčaťa 

Alergická rinokonjuktivitída Hypo-a hyperparatyreoidizmus 

6. Popáleniny v detskom veku Astma bronchiale. Exacerbácia 
astmy a status astmaticus, princípy 
liečby astmy v detskom veku 

Akútne hnačkovité ochorenia u detí 

7. Intoxikácie a všeobecná 
starostlivosť o intoxikované dieťa 

Tuberkulóza  Rast a vývoj dieťaťa a 
posudzovanie stavu výživy 

8. Akútne respiračné zlyhanie , ARDS Uzlinový syndróm v detskom veku Vitamín D a jeho význam 
v detskom veku, rachitídy 
v detskom veku 

9. Chronické ochorenie obličiek 
v detskom veku a jeho liečba 

Horúčka a hyperpyrexia, 
diferenciálna diagnóza a liečba, 
syndrómy periodických horúčok 

Prepustenie zdravého novorodenca 
do domácej starostlivosti  

10.  Dehydratácia- klinické prejavy, 
zásady peroralnej a parenterálnej 
rehydratácie a realimentácie 

Diferenciálna diagnostika cyanózy 
v detskom veku 

Mentálna retardácia – diferenciálna 
diagnostika a vyšetrovacie postupy. 
(genetické príčiny, VMP, 
sekundárne príčiny, endokrinopatie) 

11. Akútne respiračné zlyhanie 
novorodenca – diferenciálna 
diagnostika 

Onkologické ochorenia v detskom 
veku – rozdelenie, všeobecné  
príznaky, diagnostika 

Diferenciálna diagnostika 
obstipačného syndrómu 

12. Resuscitácia novorodenca 
v pôrodnej sále 

Diferenciálna diagnostika bolesti na 
hrudníku v detskom veku 

 Potravinová intolerancia 
(laktózová, histamínová a iné) 

13. Sepsa novorodenca  Diferenciálna diagnostika 
srdcových šelestov u detí 

Recidivujúce infekcie dýchacích 
ciest v detskom veku a fyziologická 
chorobnosť, stratégia manažmentu 
v detskom veku 

14. Ventilačná podpora novorodencov 
a detí 
 

Diferenciálna diagnostika hypo – 
a hyperglykémie v detskom veku 

Potravinové alergie (alergia na 
bielkoviny kravského mlieka a iné) 

15. Kritické vrodené chyby srdca v 
novorodeneckom období 

Diferenciálna diagnostika akútnych 
bolestí brucha vzhľadom na 
jednotlivé vekové obdobia 
 

Rozdelenie detského veku, 
charakteristika jednotlivých období 
a hodnotenie psychomotorického 
vývoja 

16. Koagulopatie v detskom veku 
a DIC  

Zápalové procesy horných 
dýchacích ciest vzhľadom na 
jednotlivé vekové obdobia 
 

Infekcie močových ciest 

17. Syndróm aspirácie mekónia Hvízdanie a stridor v detskom veku 
- diferenciálna diagnostika  

Idiopatické črevné zápaly 
v detskom veku 



18. Poruchy vnútorného prostredia a 
ich liečba- voda a minerálne látky  
 

Diferenciálna diagnostika kašľa Prirodzená výživa novorodenca 
a dojčaťa. Význam a zloženie 
materského mlieka. 

19. Alergické reakcie - rozdelenie, 
anafylaxia a anafylaktický  
šok a jeho liečba 

Detské infekčné ochorenia -
borelióza, endemická parotitída  
infekčná mononukleóza 

Krvácanie z GITu, diferenciálna 
diagnóza vzhľadom na jednotlivé 
vekové obdobia 

20. Cyanotické vrodené chyby srdca 
 

Malabsorpčný  syndróm Poruchy spánku v detskom veku 

21. Hypertenzia v detskom veku Pneumónie novorodencov a dojčiat Hypoglykémia novorodencov-
diferenciálna diagnóza 

22. Vrodené poruchy nešpecifickej 
imunity (fagocytové 
a komplementové 
imunodeficiencie) 

Parazitárne ochorenia detí a ich 
liečba 

Hormóny nadobličiek, hypo-a 
hyper funkčné stavy,  Kongenitálna 
hyperplázia nadobličiek 

23. Poruchy očisťovacej funkcie 
respiračného traktu 

Očkovanie (kontraindikácie, 
nežiaduce účinky, očkovanie 
špecifických skupín pacientov, 
očkovanie a cestovanie) 

Trauma a polytrauma v detskom 
veku 
Kraniotrauma a syndróm 
intrakraniálnej hypertenzie 
v detskom veku 

24. Cyanotický novorodenec - 
diferenciálna diagnostika 

Hemolyticko-uremický syndróm Dušnosť, diferencialna diagnóza 

25. Ochorenia pankreasu v detskom 
veku 

Difúzne parenchymatózne pľúcne 
procesy u detí 

Tyreopatie v detskom veku –
diferenciálna diagnostika, 
kongenitálna hypotyreóza 

26. Hypotrofia novorodenca Primárne protilátkové 
imunodeficiencie 

Náhradná mliečna výživa dieťaťa v 
prvom roku života a nemliečna 
strava. 

27. Extrémne nezrelý novorodenec Necyanotické vrodené chyby srdca Liečba glukokortikoidmi v detskom 
veku a jej nežiaduce účinky. 
Osobitosti farmakoterapie  
v detskom veku 

28. Postnatálna adaptácia novorodenca Najčastejšie vrodené metabolické 
poruchy, ich klinické príznaky, 
diagnostika a liečba  
 

Atopický ekzém a dermatitídy 
v detskom veku. 

29. Etické problémy v neonatológií 
 

Cystická fibróza Vrodené vývojové anomálie  GITu 
ich dif. diagnostika  a liečba 

30. Skríningové vyšetrenia 
novorodencov 
 

Primárne poruchy špecifickej 
bunkovej imunity 

Neinfekčné ochorenia pečene 
v detskom veku  

31. Hyperbilirubinémie norovodencov 
– diferenciálna diagnostika a liečba  

Zápalové ochorenia dolných 
dýchacích ciest vzhľadom na 
jednotlivé vekové obdobia 
 

Predčasná a oneskorená puberta, 
poruchy sexuálnej diferenciácie 

32. Klasifikácia novorodencov, prvé 
ošetrenie a vyšetrenie 
 

Artritídy a atralgie v detskom veku, 
Juvenilná idiopatická artritída 

Vývoj imunitného systému 
v detskom veku, charakteristika 
jednotlivých období a možnosti 
vyšetrenia imunitného systému 

33. Perinatálna asfyxia, jej hodnotenie 
a liečba 
 
 

Diferenciálna diagnostika 
kolapsových stavov 

Leukémie a lymfómy v detskom 
veku 

34. Pôrodný traumatizmus novorodenca 
a jeho liečba  

Diferenciálna diagnostika 
proteinúrie 
 

Poruchy vnútorného prostredia a 
ich liečba-  acidobáza 
 

35. IRDS 
 

Enuresis  a poruchy močenia u detí Henochova-Schonleinova purpura 

36. Akútne ochorenia dýchacieho Získané  anémie v detskom veku Systémové choroby spojiva 



systému novorodencov, 
diferenciálna diagnostika  

 (systémová skleróza, 
dermatomyozitída, polymyozitída, 
Sjogrenov syndróm). Reumatológia 
v neonatológii. Systémový lupus 
erytematosus 
 

37. Syndróm perzistujúcej pľúcnej 
hypertenzie 
 

Sepsa a septický šok 
 

Syndróm týraného dieťaťa 

38. Intrakraniálne krvácania 
a hypoxicko – ischemická 
encefalopatia novorodencov 
 

Zápalové ochorenia srdca Gastroezofageálny reflux 

39. Nekrotizujúca enterokolitída   Idiopatický nefrotický syndróm Poruchy výživy v detskom veku 
vzhľadom na jednotlivé vekové 
obdobia. Anorexia a bulímia v 
detskom veku. 

40. Vrodené infekcie novorodenca 
 

Akútna a chronická  
glomerulonefritída 

Zápalové ochorenia CNS 

41. Retinopatia nedonosených Vrodené vývojové chyby 
uropoetického traktu ich 
dif.diagnostika a liečba 

Diferenciálna diagnostika  
chronických bolesti brucha 
v detskom veku 

42. Leukémie a  lymfómy Aspirácia tuhých a tekutých látok. 
Utopenie 

Diabetes mellitus v detskom veku, 
diabetická ketoacidóza 

43. Vrodené anémie Očkovanie (povinné očkovanie, 
doplnkové a odporúčané očkovanie, 
realizácia očkovania) 

Diferenciálna diagnostika kŕčov v 
detskom veku a ich liečba 

44.  Trombocytopénie 
a trombocytopatie  v detskom veku 
 

Vrodené vývojové anomálie 
dýchacích orgánov ich dif. 
diagnostika a liečba 

Diferenciálna diagnostika bolesti 
hlavy 

45. Hemoragická choroba novorodenca Diferenciálna diagnostika zvracania 
v detskom veku  

Detské infekčné exantémové 
ochorenia  
( rubeola, varicella,  morbilly, 5.a 6. 
choroba)  
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