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Všeobecné lekárstvo 
 
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení 
Prednáška: 
Endokrinný systém III.  

•  Adrenokortikálna hypofunkcia 
etiopatogenéza, symptomatológia,  Addisonova choroba, fulminantné adrenalitídy 

•  Hyperkortikalizmus 
etiopatogenéza, formy, prejavy, Cushingova choroba a syndróm 

• Hyperaldosteronizmus 
etiopatogenéza, formy, symptomatológia,  Connov syndrom 

• Kongenitálna adrenálna hyperplázia, hyperfunkcia drene nadobličky 
•  

Endokrinný systém IV.  
• Poruchy štítnej žľazy 

Hypertyreóza, hypotyreóza, etiopatogenéza, symptomatológia, formy 
Struma, strumigény, eufunkčná, hyperfukčná,hypofunkčná 

 
Praktické cvičenie: 
Endokrinný systém   

• Hypoparatyreoidizmus a hyperparatyreoidizmus  
Klasifikácia, etiopatogenéza, symptomatológia  
Hormonálna regulácia kalciového metabolizmu vrátane kalcitonínu a kalcitriolu 

• Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď) 
• Prezentácie semestrálnych prác pokračujú podľa harmonogramu v jednotlivých skupinách 
• Krátke ďalšie prezentácie k danej téme podľa harmonogramu a rozdelenia v jednotlivých skupinách 
 

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 (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičen 
Prednáška: 

• Diabetes mellitus I 
Etiopatogenéza, symptomatológia, typy   

• Diabete mellitus II 
Komplikácie DM, akútne a chronické  
 

 
Praktické cvičenie: 

• Endokrinný systém   
Štítna žľaza 
Príštitné telieska 
Kalciový metabolizmus 

• Kontrola vedomostí (kvíz, ústna odpoveď) 



• Prezentácie semestrálnych prác pokračujú podľa harmonogramu v jednotlivých skupinách 
• Krátke ďalšie prezentácie k danej téme podľa harmonogramu a rozdelenia v jednotlivých skupinách 
 

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.  
 
Výučbové filmy 
• Addison´s syndrome https://www.youtube.com/watch?v=wqJUifWOGEo 

• Cushing´s syndrome https://www.youtube.com/watch?v=ea1sXgd5ui8 

• Conn´s syndrome https://www.youtube.com/watch?v=JBfkGNr01V8 

• Congenital adrenal hyperplasia https://www.youtube.com/watch?v=SLgWDg36u74 

• Autoimmune thyroid diseases https://www.youtube.com/watch?v=Gl1-INPQpTo 

• Hyperthyroidism https://www.youtube.com/watch?v=QvsjUOqax8U 

• Hyperthyroidism https://www.youtube.com/watch?v=I2L1NXhZOEE 

• Thyroid cancer https://www.youtube.com/watch?v=ewV9xHCg9vM 
 
 
 
 


