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Týždeň Dátum  Téma 

1. 19.9. - 23.9.2022 Úvod do seminárov a odborných cvičení  
Organizácia výučby predmetu, podmienky priebežného hodnotenia štúdia 
Seminár na základe samoštúdia: Patofyziológia imunity - poruchy 
imunitných procesov a ich účasť v patogenéze chorôb 

2. 26.9. - 30.9.2022 
 

Seminár na základe samoštúdia: Patofyziológia termoregulácie  
Horúčka, hypertermia, hypotermia – mechanizmy vzniku, zmeny funkcií 
orgánov a systémov organizmu, popálenie, omrznutie – lokálna a celková 
odpoveď organizmu 

3. 03.10. - 07.10.2022 Seminár: Poruchy homeostázy I 
Poruchy objemu a iónového zloženia telových tekutín – dehydratácia, 
hypovolémia, edémy 
Príčiny vzniku, dôsledky pre funkciu orgánov a systémov organizmu, 
symptómy a príznaky 

4. 10.10. - 14.10.2022 Seminár: Poruchy homeostázy II 
Poruchy acidobázickej rovnováhy – metabolická a respiračná acidóza, 
metabolická a respiračná alkalóza, príčiny vzniku, vplyv na funkcie orgánov a 
systémov organizmu, symptómy a znaky 

5. 17.10. - 21.10.2022 
 

Praktické cvičenie: Patomechanizmy najčastejších symptómov a znakov 
porúch homeostázy 
Riešenie virtuálnych kazuistík 

6. 24.10. - 28.10.2022 
 

Seminár: Zmeny reaktivity organizmu v patogenéze chorôb 
Stres – jeho prejavy a význam v patogenéze chorôb 

7. 31.10. - 04.11.2022 
 

TEST č. 1, Výberové praktické cvičenia -Centrum podpory med. vzdelávania 
(simulačné centrum): Poruchy homeostázy 

8. 07.11. - 11.11.2022 
 

Seminár: Patofyziológia bolesti  
Príčiny a mechanizmy vzniku somatickej a viscerálnej bolesti, nociceptívnej, 
neuropatickej a psychogénnej bolesti, akútnej a chronickej bolesti, prenesenej 
bolesti 
Neuroanatómia a neurofyziológia bolesti, prah, tolerancia a modulácia bolesti  

9. 14.11. - 18.11.2022 
 

Seminár: Patofyziológia diabetes mellitus (DM) 
Patogenéza DM 1. a 2. typu, patogenéza akútnych a chronických komplikácií 
DM, mechanizmy vzniku symptómov a znakov DM 

10. 21.11. - 25.11.2022 
 

Seminár: Patofyziológia cirkulačného šoku  
Príčiny a mechanizmy vzniku šoku, vývoj šoku – štádiá, druhy šoku – rozdiely 
v mechanizmoch vzniku a vývoja. Zmeny funkcie orgánov a systémov vplyvom 
šoku  

 
11. 

28.11. - 02.12.2022 
 

Seminár: Patofyziológia mozgovej ischémie  
Mechanizmy vzniku a vývoja ischemického poškodenia mozgu, cievne 
mozgové príhody, intrakraniálna hypertenzia, edém 
Patofyziológia porúch vedomia 

12. 05.12. - 09.12.2022 
 

Seminár: Dysfunkcia arteriálneho a venózneho systému dolných končatín 
Príčiny, mechanizmy a prejavy dysfunkcie arteriálneho a venózneho riečiska 
končatín 

13. 12.12. - 16.12.2022 
 

TEST č. 2, Výberové praktické cvičenia - Centrum podpory med. vzdelávania 
(simulačné centrum):  Cirkulačný šok 

14. 19.12. - 23.12.2022 Náhradné semináre a testy 
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