
Otázky ku špecializačnej skúške z geriatrie 
Špeciálne problémy geriatrie 
1. Teórie starnutia, morfologické a funkčné zmeny organizmu počas starnutia 
2. Demografia starnutia. Sociálne a ekonomické dôsledky starnutia populácie a dopad na 

zdravotnícku starostlivosť. 
3. Sociálne dôsledky starnutia jednotlivca a psychologické zmeny sprevádzajúce starnutie a 

zmeny životnej situácie v starobe (penzionovanie, ovdovenie, hospitalizácia, umiestnenie 
ústave) 

4. Epidemiológia chorôb v starobe (výskyt jednotlivých chorôb v starobe) 
5. Zmenený obraz chorôb v starobe a jeho význam pre klinickú rehabilitáciu a sociálnu 

starostlivosť 
6. Následky chorôb v starobe. Porucha, disabilita, hendikep, Zraniteľnosť  

a sebestačnosť. 
7. Faktory ovplyvňujúce farmakoterapiu v starobe a nežiadúce účinky liekov v starobe 
8. Inkontinencia a retencia moču. Inkontinencia stolice. 
9. Zmätenosť u starých ľudí 
10. Liečba bolesti u starých ľudí 
11. Zápcha, jej komplikácie u starých ľudí 
12. Imobilita jej príčiny, následky, (dekubity, kontraktúry, trombóza, ortostatická hypotenzia, 

odvápňovanie kostí etc.) a prevencia  (pomôcky, prostredie ap.)  
13. Starnutie kože a chronické vredy, ich hojenie. 
14. Synkopa u starých ľudí  
15. Poruchy komunikácie a reči u starých ľudí (komunikácia s nedoslýchavými, dementnými, 

afázia, dysartria) 
16. Poruchy chôdze u starých ľudí. 
17. Chronické závrate starých ľudí  
18. Pády u starých ľudí 
19. Poruchy metabolizmu vody a minerálov v starobe 
20. Úrazy starých ľudí a ich prevencia. 
21. Vzťah poruchy disability a hendikepu. Sebestačnosť a zraniteľnosť starých ľudí a ich 

posudzovanie  (geriatrický asesment) 
22. Etické problémy v geriatrii 
23. Terminálna a paliatívna starostlivosť v geriatrii 
24. Iatrogénne poškodenie v starobe, následky hospitalizácie a umiestnenia starých ľudí do  

inštitúcií (inštitucionalizácia starých ľudí, maladaptačný syndróm) 
25. Prevencia v geriatrii 
26. Poruchy termoregulácie v starobe 
27. Poruchy spánku v starobe 
28. Zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi 
29. Výživa starých ľudí a jej posudzovanie.  
30. Obezita a a metabolický syndróm  
31. Kachektizácia starých ľudí a jej príčiny 
32. Poruchy prehĺtania u starých ľudí 
33. Perioperačná starostlivosť 
34. Koncepcia geriatrie 
35. Rizikové skupiny starých ľudí 
36. Rehabilitácia starých a ľudí a faktory,  ktoré ju ovplyvňujú 
 
Ochorenie jednotlivých orgánových systémov v starobe 
Neurologické ochorenia v starobe 



37. Starnutie nervového systému. Chronická cievna insuficiencia mozgu (vertebrobazilárna 
insuficiencia, AS encefalopatia) 

38. Krvácania do mozgu (malacia rubra, epidurálny hematóm,  subdurálny hematóm, 
subarachnoidálne krvácanie) 

39. Náhle cievne mozgové príhody - rozdelenie a symptomatológia 
40. Náhle cievne mozgové príhody - liečba a rehabilitácia 
41. Parkinsonský syndróm - (príčiny, klinické formy, dôsledky pre zdravotnícku 

starostlivosť, liečba, rehabilitácia, úprava prostredia 
42. Polyneuropatie v starobe 
 
Mentálne poruchy v starobe 
43. Poruchy pamäti v starobe a ich diferenciálna diagnostika 
44. Demencia- definícia a najčastejšie typy demencií (Alzheimerova demencia, vaskulárna 

demencia, Lewyho teliesok, alkohlická ap.) 
45. Poruchy správania sprevádzajúce demenciu a ich liečba 
46. Zdravotnícke problémy starostlivosti o dementných pacientov a sociálne následky 

demencie 
47. Liečba psychofarmakami v starobe (vplyv starobných a chorobných zmien) a zmeny 

psychiky spôsobené liekmi. Alkoholizmus a zneužívanie liekov v starobe. 
48. Depresie v starobe a testy na diagnostiku depresie v starobe. Sebevraždy starých ľudí 
49. Anxieta 

Ochorenia kardiovaskulárneho systému v starobe 
50. Starnutie kardiovaskulárneho systému 
51. Príčiny kardiálnej dekompenzácie v starobe, jej prejavy a liečba kardiálnej 

dekompenzácie v starobe 
52. Poruchy rytmu v starobe. Následky chronickej fibrilácie predsiení 
53. Hypertenzia v starobe 
54. Ischemická choroba srdca v starobe 
55. Chlopňové chyby a endokarditída u starých ľudí 
56. Ochorenia periférnych artérií v starobe (ischemická choroba DK, obrovskobunková 

arteritída, embólie v arteriálnom riečišti, aneuryzmy) 
57. Choroby žíl (varixy, venózna insuficiencia a ulcus cruris) 
58. Embólia do pľúc, tromboembolická choroba 
59. Ischémia  GITu 

Poruchy metabolizmu a endokrinných orgánov v starobe 
60. Diabetes mellitus v starobe (liečba, starobné a patologické faktory  ovplyvňujúce prejavy, 

liečbu a následky diabetu v starobe) 
61. Diabetická noha 
62. Poškodenie orgánov pri diabete (močový systém, oči, cievy, infekcie, polyneuropatia) 
63. Choroby štítnej žľazy v starobe 
64. Dôsledky menopauzy (osteoporóza, zvýšenie výskytu močových  infekcií, urýchlenie 

rozvoja aterosklerózy, substitučná liečba estrogénmi) 
65. Poruchy metabolizmu lipidov v starobe 
66. Hyperparatyreoditizmus  
 
Choroby pohybového ústrojenstva 
67. Osteoporóza, príčiny, formy, liečba, rehabilitácia, následky, úprava životného štýlu 
68. Starobné zmeny pohybového systému. Sarkopénia  
69. Koxartróza, gonartróza a choroby chrbtice v starobe 



70. Artritídy v starobe (reumatoidná artritída, dna, paraneoplastická artritída, parainfekčná 
artritída atď), degeneratívne zmeny malých kĺbov rúk (Bouchardove uzly, Haberdenove 
uzly) 

71. Reumatologické choroby v starobe: polymyalgia rheumatica, obrovsko bunková arteritída 
72. Liečba nesteroidnými antiflogistikami v starobe  

Choroby zažívacieho ústrojenstva 
73. Krvácanie z GITu v starobe 
74. Vredová choroba žalúdka a duodena 
75. Choroby pažeráka a žalúdka v starobe (Zenckerov divertikel, benígne stenózy, 

gastroezofageálny reflux, hiátová hernia, gastritídy a ezofagitída, karcinómy pažeráka a 
žalúdka) 

76. Ochorenia pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu v starobe v starobe 
77. Ochorenia hrubého čreva v starobe (divertikle, kolitídy, karcinóm) 
78. Hnačka  
79. Náhle brušné príhody v starobe a vnútrobrušné infekcie v starobe 

Choroby močového ústrojenstva v starobe 
80. Starobné zmeny močového systému v starobe, ich klinický význam (farmakoterapia, 

homeostáza vnútorného prostredia,) 
81. Hematúria v starobe 
82. Choroby prostaty v starobe a nádory močového systému (permanentný katéter-indikácie, 

výber typu, starostlivosť o pacienta s PK, komplikácie) 
83. Infekcie močového systému v starobe 
84. Akútna renálna insuficiencia, príčiny, (poruchy cirkulácie, nefrotoxicita liekov, 

obštrukcia močových ciest) liečba 
85. Chronická renálna insuficiencia, postihnutie obličiek pri iných chorobách (myelóm, 

hypertenzia, diabetes, nefotoxicita liekov) 

Infekčné choroby 
86. Príčiny zvýšeného výskytu infekčných ochorení a ich zmeneného priebehu v starobe 

(vplyvy prostredia, zmeny imunity, zmeny nešpecifických obranných mechanizmov 
87. Najčastejšie infekcie v starobe (infekty močového systému, pneumónie, meningitídy, 

herpes zoster, pyodermie u starých ľudí) 
88. Horúčka neznámeho pôvodu (definícia, príčiny, diagnostika) 
89. Očkovanie starých ľudí 

Ochorenia respiračného systému 
90. Starnutie dýchacieho systému a jeho klinický význam 
91. Obštrukčné choroby pľúc v starobe - chronická bronchitída,  emfyzém pľúc, asthma 

bronchiale 
92. Respiračná insuficiencia, chronická oxygenoterapia 
93. Nádory priedušiek a pľúc v starobe 
94. Pneumónie v starobe 
95. Tuberkulóza u starých ľudí 
96. Pleurálny syndróm v starobe 

Choroby kože 
97. Mykózy, kožné nádory 
 
Gynekologické problémy 
98. Rakovina prsníka, rakovina čapíka maternice a iné ochorenia  (výtok, pruritus, mykózy) 



Ochorenia zmyslových orgánov 
99. Starnutie zmyslových orgánov a ich choroby v starobe 

Krvotvorný systém 
100. Anémie v starobe 
101. Najčastejšie zhubné ochorenia krvotvorby v starobe (plazmocytóm, chronická    

lymfatická leukémia, chronická myeloidná leukémia) 
102. Poruchy hemokoagulácie v starobe 
 
 


