Distančná výučba

Sylaby

Zimný semester 2021/2022
12. týždeň
Všeobecné lekárstvo
1. Štúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení
2. Prednáška (online):
Poruchy vedomia
• Klasifikácia, kvalitatívne a kvantitatívne poruchy
• Kóma a prekomatózne stavy - etiológia, manifestácia, hodnotenie porúch vedomia
• Poruchy podobné komatóznym stavom
• Terminálne stavy
• Mozgová smrť
3. Praktické cvičenie (online):
Poruchy vedomia
• Komatózne stavy
• Mozgová smrť
• Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)
• Postresuscitačná choroba

4. Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď)
5. Prezentácie pokračujú podľa harmonogramu jednotlivých skupín.
•
•

Tutoriál: diskusia, konzultácie
Seminár: špeciálne témy pre diskusie

Pozn. Zameranie, časový rozsah a rozvrh jednotlivých preberaných oblastí počas tutoriálov a
seminárov v každej skupine určuje učiteľ a do značnej miery závisí od prezentácií, pripravenosti
skupiny a jej konzultačného zamerania a otázky sa môžu medzi skupinami odlišovať. Tutoriály a ani
semináre nie sú prednášky. Vyžadujú aktívnu participáciu a prípravu študentov na uvedené témy.

Zubné lekárstvo
1. Štúdium pokračuje podĺa harmonogramu prednášok a cvičení
2. Prednáška (online):
Poruchy vedomia
• Klasifikácia, kvalitatívne a kvantitatívne poruchy
• Kóma a prekomatózne stavy - etiológia, manifestácia, hodnotenie porúch vedomia
• Poruchy podobné komatóznym stavom
3. Praktické cvičenie (online):
Poruchy vedomia

•
•
•
•

Komatózne stavy
Mozgová smrť
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)
Postresuscitačná choroba

4. Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď)
5. Prezentácie pokračujú podľa harmonogramu jednotlivých skupín.
•
•

Tutoriál: diskusia, konzultácie
Seminár: špeciálne témy pre diskusie

Pozn. Zameranie, časový rozsah a rozvrh jednotlivých preberaných oblastí počas tutoriálov a
seminárov v každej skupine určuje učiteľ a do značnej miery závisí od prezentácií, pripravenosti
skupiny a jej konzultačného zamerania a otázky sa môžu medzi skupinami odlišovať. Tutoriály a ani
semináre nie sú prednášky. Vyžadujú aktívnu participáciu a prípravu študentov na uvedené témy.
Odporúčané filmy:
Poruchy vedomia
• diagnoza cz: Kóma
• An Approach to Syncope https://www.youtube.com/watch?v=iJ6g5rsQKaM
• WHAT IS SYNCOPE? Syncope Classification including Vasovagal Syncope | Causes of Syncope
https://www.youtube.com/watch?v=kFLnZPhFEy8
• Coma https://www.youtube.com/watch?v=GQ2Z9BB5wW8
• GLASGOW COMA SCALE CREACTIVE PROJECT https://www.youtube.com/watch?v=K-tmRwIww2c
• Disorder of Consciousness & Cognitive Recovery https://www.youtube.com/watch?v=ZWJUfSWYppM
• LOCKED IN SYNDROME https://www.youtube.com/watch?v=y-keNcCMo6Y
• Coma, Vegetative State & Minimally Conscious State https://www.youtube.com/watch?v=TfLAeCfj5ks
• Terminal states
• Clinical Death vs Biological Death https://www.youtube.com/watch?v=euKtX4XNlgE
• Animation Brain Death https://www.youtube.com/watch?v=MJesAFM7pik
• Brain Death Examination https://www.youtube.com/watch?v=F8kD9VHqOxo
• Palliative Care – Dying with Dignity https://www.youtube.com/watch?v=c_XOklotR3s
• Palliative Care – Symptom Management https://www.youtube.com/watch?v=pVrpm0kDTTE
• Conventional CPR Overview https://www.youtube.com/watch?v=FqzjmX7gyWw

