
Distančná výučba 12. týždeň - Sylaby – Všeobecné lekárstvo  
1. Samoštúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení 
Gastrointestinálny systém 

• Ústna dutina -karies, periodontitída, prejavy ochorení v ústnej dutine 
• Hltan a pažerák - dysfágia, gastroezofageálny reflux, karcinóm  
• Vredová choroba žalúdka a duodena  - klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, komplikácie 
• Malabsorbcia a maldigescia - klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, špecifické poruchy resorpcie a 

sekrécie živín, celiakia  
• Zápalové ochorenia čreva - klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, Crohnova choroba a ulcerózna 

kolitída, nádorové ochorenia čreva  
• Poruchy črevnej motility - klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, hnačka, obstipácia, ileus, syndróm 

dráždivého čreva 
•  

Distančná výučba 12. týždeň - Sylaby – Zubné lekárstvo  
1. Samoštúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení 
a. Gastrointestinálny systém  

• Malabsorbcia a maldigescia -klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, špecifické poruchy resorpcie a 
sekrécie živín, celiakia  

• Zápalové ochorenia čreva -klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, Crohnova choroba a ulcerózna  
kolitída, nádorové ochorenia čreva  

• Poruchy črevnej motility - klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, hnačka, obstipácia, ileus, syndróm 
dráždivého čreva  

b. Pankreas  
• Akútne a chronické pankreatitídy, insuficiencia pankreasu  

 
2. Odporúčané filmy 
GERD- (gastroezofageálna refluxná choroba)- https://www.youtube.com/watch?v=kXJLbFCeroc 
Peptic ulcer disease (vredová choroba žalúdka) - https://www.youtube.com/watch?v=E0IBMWQDEH4 
Helicobacter pylori - https://www.youtube.com/watch?v=x3aZDY9Q_Qk 
Celiac disease(celiakia) - https://www.youtube.com/watch?v=nXzBApAx5lY 
Bowel obstruction (obštrukcia čreva)- https://www.youtube.com/watch?v=sBm12CkNtAo 
Inflammatory bowel disease (zápalové ochorenia čreva) - https://www.youtube.com/watch?v=iefghc2g91M 
Jaundice (žltačka)- https://www.youtube.com/watch?v=6akhmBqAe2g 
Acute pancreatitis (akútna pankreatitída) - https://www.youtube.com/watch?v=UVof2fZdfjY 
 
3.  Protokol (Všeobecné lekárstvo): Experimentálny žalúdočný vred u potkana 
Experimentálny žalúdočný vred u potkana – film si nájdete na stránke 
patfyz.medic.upjs.sk/sstudmat.htm, v sekcii letný semester-prístup k výučbovým videám, tam si 
nájdete aj formát protokolu. Po prezretí filmu napíšte protokol a zašlite príslušnému asistentovi do 
konca 12. výučbového týždňa. 
 
4. Prezentácie: Semestrálne práce - podľa rozvrhu skupiny.  
a) Študent môže zaslať prezentáciu  emailom kolegom, alebo inou formou. Študenti ju vyhodnotia a 
napíšu svoje hodnotenie. Tieto zašlú vyučujúcemu 
b) Ak sú študenti na chate s vyučujúcim - môžu to uskutočniť priamo ako komunikáciu.  
 
5. Prezencia študentov na výučbe : Zaslať zoznam zúčastňujúcich sa študentov. 
 


