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Všeobecné lekárstvo 
 
1. Štúdium pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení 
Prednáška online: 

• Gastrointestinálny systém III 
• Poruchy pečene - hepatitídy, zlyhanie pečene, ikterus 
• Poruchy žlčníka 
• Gastrointestinálny systém IV 
• Poruchy pankreasu - akútna a chronická pankreatitída 

 
Praktické cvičenie prezenčne 

• Prehľad gastrointestinálneho systému 
• Poruchy pečene a pankreasu 
• 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 

 
 

5. kreditný test (bližšie informácie na http://patfyz.medic.upjs.sk/sinfo.htm) 

• Test (Správne/Nesprávne) aj otvorené otázky sa píšu na praktickom cvičení 
• Témy kreditného testu sú prístupné na http://patfyz.medic.upjs.sk/sinfo.htm 
• Študijné materiály na http://patfyz.medic.upjs.sk/sstudmat.htm 

 
 

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 podľa harmonogramu prednášok a cvičení 
Prednáška online odpadá-dekanské voľno 
  
Praktické cvičenie prezenčne 

• Prehľad gastrointestinálneho systému 
• 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 

  
 

5. kreditný test (bližšie informácie na http://patfyz.medic.upjs.sk/sinfo.htm) 

• Test (Správne/Nesprávne) aj otvorené otázky sa píšu na praktickom cvičení 
• Témy kreditného testu sú prístupné na http://patfyz.medic.upjs.sk/sinfo.htm 
• Študijné materiály na http://patfyz.medic.upjs.sk/sstudmat.htm 



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 .Tutoriály a ani semináre nie sú prednášky. Vyžadujú aktívnu participáciu a prípravu študentov na 
uvedené témy.  

 
Výučbové filmy 
• Viral hepatitis (A, B, C, D, E) - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology 

https://www.youtube.com/watch?v=eocRM7MhF68 
• Liver Cirrhosis https://www.youtube.com/watch?v=f-Fxlsb2dtQ 
• Non-alcoholic fatty liver disease- causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology 

https://www.youtube.com/watch?v=5vOggLL5_lY 
• Cirrhosis Overview | Clinical Presentation https://www.youtube.com/watch?v=XJQn8MXnTWg 
• Hepatic Encephalopathy https://www.youtube.com/watch?v=sTKg0UmNeeQ 
• Jaundice - causes, treatment & pathology https://www.youtube.com/watch?v=gIACp5js4MU 
• Jaundice | Clinical Presentation https://www.youtube.com/watch?v=6akhmBqAe2g 
• Gallstones (cholelithiasis) - causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology youtube 
• Gallbladder Surgery for Gallstones https://www.youtube.com/watch?v=ECmwbwIrBI8 
• Acute Pancreatitis - Overview (signs and symptoms, pathophysiology, investigations, treatment) 

https://www.youtube.com/watch?v=UVof2fZdfjY 
• Chronic pancreatitis - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology 

https://www.youtube.com/watch?v=met9SntRZe8 
• Pancreatic Cancer | Nucleus Health https://www.youtube.com/watch?v=4HPL6xVfO1w 
 


