Sylabus – Distančná výučba
Letný semester 2020/2021

Týždeň 10
Fyzioterapia
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení
Prednáška: Ochorenia: Paréza/plégia, svalová paralýza; extrapyram. ch., muskulopatie
Praktické cvičenie: Záchvatovité a neurodegeneratívne ochorenia; Zlyhanie obličiek, pyelonefritída
Záchvatovité ochorenia:
•

Charakteristika, prehľad ochorení, patomechanizmus, klinický obraz, komplikácie

Neurodegeneratívne ochorenia:
•
•

Prehľad, patomechanizmy, klinický obraz, komplikácie, význam vo fyzioterapii
Alzheimerova choroba, Parkinskonova choroba, iné,

Zlyhanie obličiek
•
•

Charakteristika, patomechanizmus; akútne a chronické zlyhanie, typy, prehľad príčin
Klinické prejavy, urémia, komplikácie

Pyelonefritída
•

Charakteristika, príčiny, patomechanizmus, klinický obraz

2. Prezentácie pokračujú podľa harmonogramu jednotlivých skupín

Verejné zdravotníctvo
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení
Prednáška: Poruchy motoriky a citlivosti, vegetatívne poruchy
Praktické cvičenie: DM a komplikácie DM Zlyhanie obličiek, pyelonefritídy
DM a komplikácie DM
•
•
•

Definícia, typy DM, patomechanizmy, klinický obraz, epidemiológia, význam pre Verejné
zdravotníctvo
Akútne komplikácie DM – prehľad a charakteristika, patomechanizmus
Chronické komplikácie DM – nefropatia, retinopatia, neuropatia; charakteristika,
epidemiológia a význam pre Verejné zdravotníctvo

Zlyhanie obličiek
•
•

Charakteristika, patomechanizmus; akútne a chronické zlyhanie, typy, prehľad príčin
Klinické prejavy, urémia, komplikácie

Pyelonefritída
•

Charakteristika, príčiny, patomechanizmus, klinický obraz

2. Prezentácie pokračujú podľa harmonogramu jednotlivých skupín

Ošetrovateľstvo
1. Štúdium (online) pokračuje podľa harmonogramu prednášok a cvičení
Prednáška: Anémie, poruchy koagulácie, DIC
Praktické cvičenie: Prehľad: Ochorenia obličiek, zlyhanie obličiek, Autoimunitné choroby,
hypersenzitivita (prehľad)
Zlyhanie obličiek
•
•

Charakteristika, patomechanizmus; akútne a chronické zlyhanie, typy, prehľad príčin
Klinické prejavy, urémia, komplikácie, význam v Ošetrovateľstve

Autoimunitné choroby, hypersenzitivita (prehľad)
a) Charakteristika, patomechanizmy, klinický obraz
2. Prezentácie pokračujú podľa harmonogramu jednotlivých skupín
Odporúčané videá pre všetky smery:
Odporúčané filmy
a. Demencie
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
f.

Neurodegeneratívne ochorenia:
Parkinsonova choroba
https://www.youtube.com/watch?v=ARdGaE1sbBM

Alzheimerova a Huntingtonova choroba
https://www.youtube.com/watch?v=nJoS5MOqmH4 Neurodegenerative Disorder II –
Parkinsonova a huntingtinova choroba
https://www.youtube.com/watch?v=-5ywLBBL2Go

g. Choroby svalov
Duchenne & Becker muscular dystrophy
https://www.youtube.com/watch?v=DGOmN6rnsNk
Myasthenia gravis - causes, symptoms, treatment, pathology
https://www.youtube.com/watch?v=bYGxGdu9MsQ
h. Demyelinizácia
Multiple sclerosis - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology
https://www.youtube.com/watch?v=yzH8ul5PSZ8
i.

Ochorenia obličiek
https://www.youtube.com/watch?v=GBp4RCc_alw
https://www.youtube.com/watch?v=1vIHTAnBmuU
https://www.youtube.com/watch?v=bwwQd7xkHNc&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=JjcqY95HR1o

j.

DM a komplikácie DM
https://www.youtube.com/watch?v=-B-RVybvffU
https://www.youtube.com/watch?v=Mko250V6PYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZnnVUq1P5Yo

