
Sylabus – Distančná výučba  
Letný semester 2020/2021 

Týždeň 12 
 

Všeobecné lekárstvo 
 
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení 
Prednáška:  
Gastrointestinálny trakt I. 

• Ústna dutina, pažerák 
• Peptická choroba žalúdka a duodena 

Gastrointestinálny trakt II. 
• Ochorenia tenkého a hrubého čreva 
• Crohnova choroba a Colitis ulcerosa 

 
 

Praktické cvičenie: 
Gastrointestinálny trakt  

• Hnačka, zápcha 
• Malabsorpcia, maldigescia 
• Celiakia  
• Ischémia a nádory čreva 

 
• Praktický protokol č.3: Experimentálny žalúdočný vred 
• 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 

• 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 cvičení 
Prednáška: 
Gastrointestinálny trakt II. 

• Ochorenia tenkého a hrubého čreva 
• Patofyziológia pankreasu 

  
 

Praktické cvičenie: 
Gastrointestinálny trakt  

• Hnačka, zápcha 
• Malabsorpcia, maldigescia 
• Orálna patofyziológia 
• Ezofageálne lézie 

 



• 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 
• GERD- https://www.youtube.com/watch?v=kXJLbFCeroc 

• Peptic ulcer disease - https://www.youtube.com/watch?v=E0IBMWQDEH4 

• Helicobacter pylori - https://www.youtube.com/watch?v=x3aZDY9Q_Qk 

• Celiac disease - https://www.youtube.com/watch?v=nXzBApAx5lY 

• Bowel obstruction - https://www.youtube.com/watch?v=sBm12CkNtAo 

• Inflammatory bowel disease - https://www.youtube.com/watch?v=iefghc2g91M 

• Jaundice - https://www.youtube.com/watch?v=6akhmBqAe2g 
 


