
SYLABUS PRE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - ESP 

 

Semester: zimný                  Ročník: 4. 

 

Týždeň         Téma / Obsah                                                 Jazykové zručnosti                                                                

 

1                    Lekcia 1: aktuálne ťažkosti 

                      osobné údaje, diagnostika aktuálnych                   kladenie otázok, časy,  

                      ťažkostí, lekárska správa                                       opis bolesti 

2                    Lekcia 2: Práca všeobecného lekára                                   

          opis práce všeobecného lekára, prípadová            predprítomný jednoduchý čas,                    

          štúdia, výmenný lístok                                          minulý jednoduchý čas  

3                    Lekcia 3: Inštrukcie and procedúry                 

                      príprava na vizitu, vysvetľovanie procedúry         dávanie inštrukcií, zdvorilé 

                                                                                                     vyjadrenie požiadavky 

4                    Lekcia 4: Vysvetľovanie a upokojovanie 

                      gastroskopia, vysvetľovanie možných                   trpný rod, budúci čas 

                      komplikácií                                         

5                    Lekcia 5: Medikácia 

                      predpisovanie liekov v nemocnici,                        skratky, frazálne slovesá  

                      vedľajšie účinky 

6                    Lekcia 6: Životný štýl  

                      vyjadrenie súcitu a empatie, rodinná                    podporovanie pacientov,  

                      anamnéza, nadváha a obezita                                prezentovanie návrhov 

7                    Prezentácie 

8                    Lekcia 7: Rodičia a malé deti 

                      žiadosť o zamestnanie, výmena skúseností          podmieňovací spôsob 

9                    Lekcia 8: Komunikácia          

                      vhodné reakcie pri defenzívnom pacientovi         otvorené/zatvorené otázky        

10                  Lekcia 9: Práca na psychiatrii 

                      vyšetrenie mentálneho stavu                                 minulý jednoduchý čas,  

                                                                                                    predminulý jednoduchý čas 

 



11                  Lekcia 10: Terminálne choroby a umieranie 

                      oznamovanie zlých správ, emócie pacientov         vyjadrovanie preferencií 

                                                                                                      (mám rád/nemám rád)  

12                  Lekcia 11: Tímová práca 

                      zdvorilosť v iných kultúrach,                                 opisovanie postoja a správania  

                      komunikácia s kolegami  

13                  Lekcia 12: Rôznorodosť v práci  

                      záujem o iné kultúry, multikulturalizmus              nepriama reč 

14                  Test 

 

 

LITERATÚRA 

McCARTER, S.: Medicine 1. Oxford English for Careers, 2009                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS PRE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - ESP 

 

Semester: letný                  Ročník: 4. 

 

Týždeň         Téma / Obsah                                                 Jazykové zručnosti                                                                

 

1                    Lekcia 1: Rýchla zdravotná pomoc                            

                      opis nehody, prvá pomoc, znaky a príznaky         prídavné mená, príslovky, 

                                                                                                     rýchla zmena časov 

2                    Lekcia 2: Nehody 

                      bezpečnostné opatrenia, prevencia, zlomeniny     vyjadrenie nevyhnutnosti 

                      malé poranenia, RTG                                             zdvorilo, ale neústupne  

3                    Lekcia 3: Športové lekárstvo 

                       úrazy hlavy, fyzické zdravie,                                druhy otázok, 

                      inštrukcie, varovanie, presviedčanie                      slovesá vyjadrujúce pohyb 

4                    Lekcia 4: Pôrodníctvo   

                      štádiá pôrodu, vyjadrenie podpory,                       laické slová/odborné výrazy, 

                      poskytovanie rád, diskusia o tehotenstve              vyjadrovanie očakávaní 

5                    Lekcia 5: Psychiatria 

                      psychiatrické symptómy, abnormálne vnemy,      frazálne slovesá, slovesá s  

                      depresia a úzkosť, hodnotenie rizík                       predložkovou väzbou 

6                    Lekcia 6: Geriatria          

                      Parkinsonova choroba                                           väzba would/used to,  

                      Alzheimerova choroba                                          väzba get/be used to 

7                    Prezentácie 

8                    Lekcia 7: Dermatológia                

                      diagnostika and manažment                                  slovný prízvuk, vetný prízvuk 

                      kožných problémov                          

9                    Lekcia 8: Chirurgia 

                      cysty na vaječníkoch, vysvetľovanie liečby          vzťahové zámená 

10                  Lekcia 9: Kardiológia 

                      kardiologické rizikové faktory, hypertenzia          budúci čas, vyhýbanie sa  

                      rady o zmene životosprávy                                    odbornej terminológii, prízvuk                                                 



11                   Lekcia 10: Respiračné choroby 

                       dýchacie problémy, inhalátory                             určitý/neurčitý člen                 

12                    Lekcia 11: Cestovná medicína 

                        verejné zdravie, kosáčikovitá anémia                 spájacie výrazy 

13                    Lekcia 12: Technológie 

                        terapia kmeňovými bunkami,                             záporné otázky 

                        technologické pokroky 

14                    Test 

                            

 

LITERATÚRA 

McCARTER, S.: Medicine 2. Oxford English for Careers, 2010                

 

 

 

 


