
Semestrálna práca z patofyziológie – návod na vypracovanie: 

 

 

Cieľom vypracovania semestrálnej práce z patofyziológie je rozvíjať a upevňovať poznatky 

získané na prednáškach a seminároch formou samostatného štúdia. Podstatou je 

patofyziologická interpretácia symptómov a znakov zistených u konkrétneho pacienta.  

 

Práca by mala pozostávať z troch častí: 
1. Vymenovanie symptómov a znakov ochorenia, ktoré boli zistené od pacienta ako 

subjektívne symptómy v rámci anamnézy, alebo ako znaky zistené objektívne pri 

základnom fyzikálnom vyšetrení pacienta. 

2. Rozdelenie symptómov a znakov ochorenia do skupín podľa jednotlivých systémov, 

pri poruche ktorých vznikli.  

3. Analýza patomechanizmov, ktoré sa zúčastňujú na vzniku a vývoji prezentovaných 

symptómov. 

 

 

 

Návod na prípravu prezentácie: 
1. Práca pripravená ako prezentácia formátu Power Point má mať určité formálne 

náležitosti, ako je nadpis, mená autorov, dátum prezentovania, pacientove iniciály 

a vek. 

2. Prácu pripravte na menšom počte obrázkov, tak aby jej prezentovanie netrvalo viac 

ako 30 minút, spolu s diskusiou. Na slide uvádzajte len podstatné údaje, príliš veľa 

textu môže pôsobiť neprehľadne. 

3. Anamnéza má byť stručná, zameraná predovšetkým na terajšie ochorenia, prípadne ak 

sa pacient lieči na iné ochorenia, ktoré by mohli súvisieť s terajším ochorením, 

prípadne byť jeho podkladom alebo rizikovým faktorom, je možné ich uviesť. 

Rodinná, alergická a sociálne anamnézy nie sú nevyhnutné, len ak súvisia s terajším 

ochorením, napríklad ak prezentujete pacienta z kliniky pracovného lekárstva. 

4. V práci nepopisujte status praesens generalis at localis, uvádzajte len konkrétne 

patologické nálezy, ktoré ste zistili pri fyzikálnom vyšetrení – galop, šelesty, iné 

auskultačné abnormality, cyanózu, palpačne zmenené hranice orgánov....... 

5. Vymenujte symptómy a znaky, ktoré budete ďalej analyzovať (dýchavica, svalová 

slabosť, cyanóza, bledosť, abdominálna  bolesť,  - výber závisí na Vás) 

6. Rozdeľte symptómy a znaky do skupín podľa systémov, ktorých poruchou uvedené 

symptómy a znaky vznikajú (dýchavica, kašeľ, expektorácia spúta – respiračný 

systém, palpitácie, galop, bolesť na hrudi – kardiovaskulárny systém). Pri prezentácii 

budeme potom diskutovať, čo Vás viedlo k takémuto rozdeleniu, prípadne aké iné 

kritériá ste použili na kategorizovanie uvedených symptómov a znakov. 

7. Diskutujte pravdepodobné mechanizmy podieľajúce sa na vzniku a rozvoji 

symptómov a znakov u Vášho konkrétneho pacienta  (napr. dýchavica – mechanizmus 

vzniku je komplexný pre dráždenie nervových zakončení v dýchacích cestách 

a pľúcach, pre zníženie pľúcnej poddajnosti, zvýšenú aferentáciu z dýchacích svalov, 

zmenu krvných plynov...) 

8. Pokúste sa naznačiť dynamiku patologických procesov, ktoré sú zodpovedné za rozvoj 

ochorenia u konkrétneho pacienta – teda čo je podľa Vás primárna porucha, aké 

vyvolala kompenzačné mechanizmy a ktoré ďalšie dôsledky majú uvedené 

kompenzačné procesy na organizmus ako celok.  

 


