Distančná výučba 13. týždeň - Sylaby – Všeobecné lekárstvo
1. Kvíz z ES, DM, GIT, pečeň, pankreas
Otvorené otázky - streda 6.5. 10:00 až 10:45 (dostupnosť súboru na webe).
Vyplnené odpovede zašlite prosím do 10:55.
Test Áno/Nie - Test sa uskutoční cez systém Rogo v stredu 6.5. 2020
Všeobecné lekárstvo 08:30 do 09:30 Bližšie informácie sú dostupné na našej webovej stránke.
2. Samoštúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení
Gastrointestinálny systém
a) Pečeň
• Hyperbilirubunémia, ikterus-klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy
• Akútne a chronické vírusové hepatitídy
• Hepatálne zlyhanie- klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy, laboratórne nálezy
• Hepatálna insuficiencia a kóma
• Cirhóza, ascites, portálna hypertenzia
b) Poruchy žlčníka a žlčovodov, žlčové kamene
c) Pankreas
• Akútne a chronické pankreatitidy
• Insuficiencia pankreasu
• Nádory pankreasu

Distančná výučba 13. týždeň - Sylaby – Zubné lekárstvo
1. Kvíz z ES, DM, GIT, pečeň, pankreas
Otvorené otázky - streda 6.5. 10:00 až 10:45 (dostupnosť súboru na webe).
Vyplnené odpovede zašlite prosím do 10:55..
Test Áno/Nie - Test sa uskutoční cez systém Rogo v stredu 6.5. 2020
Zubné lekárstvo 08:30 do 09:10. Bližšie informácie sú dostupné na našej webovej stránke.
2. Samoštúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení
Gastrointestinálny systém
Pečeň
• Hyperbilirubunémia, ikterus-klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy
• Akútne a chronické vírusové hepatitídy
• Hepatálne zlyhanie- klasifikácia, etiopatogenéza, symptómy
• Hepatálna insuficiencia a kóma • Cirhóza, ascites, portálna hypertenzia
• Poruchy žlčníka a žlčovodov, žlčové kamene
3. Odporúčané filmy (pre VL a ZL)
Liver failure: https://www.youtube.com/watch?v=u55Upt6Yd-o
Hepatic encephalopathy: https://www.youtube.com/watch?v=sTKg0UmNeeQ
Cirrhosis: https://www.youtube.com/watch?v=XJQn8MXnTWg
Gallstones: https://www.youtube.com/watch?v=UPw3ot1M_o0
Portal hypertension: https://www.youtube.com/watch?v=VTnAp-ngAXw
Viral hepatitis A, B & C: https://www.youtube.com/watch?v=6yKIpQElh-4
Liver & Pancreatic enzymes: https://www.youtube.com/watch?v=c4CvXTYimck
Acute pancreatitis: https://www.youtube.com/watch?v=inRSjh3bHPg
Chronic pancreatitis: https://www.youtube.com/watch?v=w7Nq9uQJOXE
Pancreatic cancer: https://www.youtube.com/watch?v=4HPL6xVfO1w

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.

