1. Distančná výučba 8. týždeň - Sylaby – Všeobecné lekárstvo
Nervový systém
a. Syndrómy demencie – príčiny, klasifikácia, (vaskulárna demencia; Alzheimerova choroba)
b. Poruchy vyššej nervovej činnosti – poruchy pamäti, poruchy reči, poruchy intelektu,
myslenia, dyspraxia, agnózia, dysfázia
c. Cerebrovaskulárne ochorenia - klasifikácia, etiopatogenéza, manifestácia (syndrómy): a.
cerebri anterior, media, posterior. Intrakraniálna hypertenzia, syndrómy herniácie, subdurálne
a subarachnoideálne krvácanie, cievne mozgové príhody, hemoragické, ischemické, edém
mozgu
d. Epilepsia a iné záchvatovité ochorenia nervového systému, status epilepticus (záchvaty
generalizované, fokálne)
e. Senzorické poruchy – poruchy vízu - refrakčné poruchy, defekty zorného poľa; glaukóm,
katarakta, poruchy sluchu – percepčné a poruchy vedenia zvuku, tinitus
Endokrinológia
a. Všeobecná endokrinológia- etiológia (hyper a hypo sekrécia hormónov), spätná regulácia,
hormonálna rezistencia
b. Hypotalamo-hypofyzárne syndrómy – selektívne a kombinované, kombinované poruchy;
hypopituitarizmus, hyperpituitarizmus - príčiny, symptómy

2. Distančná výučba 8. týždeň - Sylaby – Zubné lekárstvo
a. Neurodegeneratívne ochorenia (Parkinsonova choroba a iné ochorenia)
b. Syndrómy demencie – príčiny, klasifikácia, (vaskulárna demencia; Alzheimerova choroba)
c. Epilepsia a iné záchvatovité ochorenia nervového systému, status epilepticus (záchvaty
generalizované, fokálne)
d. Cerebrovaskulárne ochorenia - klasifikácia, etiopatogenéza, manifestácia, subdurálne a
subarachnoideálne krvácanie, cievne mozgové príhody, hemoragické, ischemické, edém
mozgu, syndróm intrakraniálnej hypertenzie
e. Poruchy vyššej nervovej činnosti - poruchy pamäti, poruchy reči, poruchy intelektu,
myslenia, dyspraxia, agnózia, dysfázia
3. Odporúčané filmy
a. Demencie
https://www.youtube.com/watch?v=v5gdH_Hydes
https://www.youtube.com/watch?v=zTd0-A5yDZI
https://www.youtube.com/watch?v=QmLStxU12F0
https://www.youtube.com/watch?v=5vw9Te0rOao
b. Poruchy vyššej nervovej činnosti
https://www.youtube.com/watch?v=62R0BsYe0iw
c. Epilepsia
https://www.youtube.com/watch?v=uwB8AZ2vK1g
https://www.youtube.com/watch?v=zHAjmPueDmo
d. Cerebrovaskulárne ochorenia
https://www.youtube.com/watch?v=IpgFWK3qkhk
https://www.youtube.com/watch?v=PlGWTStyyhQ
e. Senzorické poruchy
https://www.youtube.com/watch?v=guspTGxUO_c
https://www.youtube.com/watch?v=NpZI1eKiadg
https://www.youtube.com/watch?v=mXmlFPJyvZA
4. Praktický protokol – audiogénna epilepsia – 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. Do konca 8. týždňa zašlete ako predchádzajúci protokol (fenomény
KVS a DS)
5. 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.
6. Prezencia študentov na výučbe : Zaslať zoznam zúčastňujúcich sa študentov.

