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PREDMET: HYGIENA A EPIDEMIOLÓGIA  
 

OKRUHY OTÁZOK V TESTE  

 

 

Hygiena žiarenia – ciele, náplň, vplyv na zdravie ľudí, preventívne opatrenia. 

Hygiena životného prostredia – základné zložky životného prostredia a ich vplyv na zdravie človeka  (pitná voda). 

Hygiena výživy a predmetov bežného používania – ciele, náplň, vplyv na zdravotný stav ľudí, preventívne opatrenia 

Hygiena detí a mládeže – ciele, náplň, preventívne opatrenia zamerané na normálny psychomotorický vývoj detskej 

populácie. 

Základné zložky životného prostredia a ich vplyv na zdravie človeka (ovzdušie, pôda) 

Preventívne pracovné lekárstvo – ciele, náplň, rizikové faktory ovplyvňujúce zdravie pracovníkov a preventívne opatrenia. 

Epidemiologické metódy (deskriptívne a analytické štúdie, intervenčné štúdie), screening, úloha klinickej epidemiológie v 

praxi založenej na dôkazoch a jej základné pojmy 

Úvod do epidemiológie infekčných chorôb, epidemický proces (základné pojmy, preventívne a represívne opatrenia, 

hlásenie infekčných chorôb, modifikované medzinárodné zdravotnícke smernice) 

Hlavné charakteristiky výskytu infekčných chorôb 

Imunita, pasívna a aktívna imunizácia  (preventívne a profylaktické očkovanie, Národný imunizačný program, očkovací 

kalendár, očkovanie osôb odchádzajúcich do zahraničia) 

Spôsoby prenosu infekčných chorôb, ich klinické formy a prevencia 

Nákazy dýchacích ciest, zoonózy (epidemiologické charakteristiky, preventívne a represívne opatrenia) 

Nákazy krvné, nákazy kože a povrchových slizníc (epidemiologické charakteristiky, preventívne a represívne opatrenia) 

Biologické vektory infekčných chorôb (najvýznamnejší zástupcovia) 

Črevné nákazy (epidemiologické charakteristiky, preventívne a represívne opatrenia) 

Nemocničné nákazy – charakteristika, prevencia, špeciálne režimové opatrenia, opatrenia zdravotníckych pracovníkov pri 

práci s biologickým materiálom 

Dekontaminácia rúk - postupy 

Epidemiológia chronických chorôb – situácia na Slovensku v európskom a svetovom kontexte, trendy, rizikové faktory a 

základné nástroje prevencie 

Epidemiológia cudzokrajných chorôb (vymedzenie základných pojmov, okruhy významných zdravotno-sociálnych 

problémov v trópoch a subtrópoch, opatrenia na zníženie rizika ochorenia u cestovateľov), základy cestovnej medicíny, 

medicína katastrof (základné pojmy a definície) 
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