Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL PSS2
Názov predmetu: Gynekológia a pôrodníctvo ‐ štátna
skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: obhájenie štátnej skúšky
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 2 kredity
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11, 12. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety: VL 044A +B + C (Gynekológia a pôrodníctvo 1+2+3) + VL 051 povinná letná prax
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Štátna skúška pred skúšobnou komisiou: Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E
Záťaž študenta je 50 hod.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o anatómii a fyziológii ženských pohlavných
orgánov, o vyšetrovacích metódach v gynekológii a pôrodníctve, o oplodnení a vývine plodového vajca,
o diagnostike tehotnosti, prenatálnej starostlivosti o tehotnú ženu a prenatálnej diagnostike plodu, o fyziológii
tehotnosti a manažmente pôrodu, o ochoreniach v gravidite, o diagnostike ohrozenia plodu počas tehotnosti
a pôrodu, o imunologických problémoch v tehotnosti, o špecifikách viacplodovej gravidity, o hematologických a
krvácavých komplikáciách v tehotnosti, o odchýlkach v trvaní gravidity ‐ predčasnom pôrode a potermínovej
tehotnosti, o spôsoboch indukcie pôrodu a potratu, o poruchách pôrodného mechanizmu a operačných
spôsoboch ukončenia pôrodu – vakumextrakcia, kliešte, cisársky rez. Ovláda etické princípy a právne predpisy
v pôrodníctve.
Ovláda základné princípy regulácie menštruačného cyklu a metódy plánovaného rodičovstva a antikoncepcie.
Má základné vedomosti o etiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe zápalových a pohlavne
prenosných ochorení, benígnych a malígnych nádorových ochorení, o ochoreniach prsníka, močovej inkontinencii
a defektoch panvového dna. Ovláda gynekologickú problematiku detského a juvenilného veku, fertilného veku,
klimaktéria a senia. Má základné vedomosti o diagnosticko‐terapeutickom manažmente pri sterilite. Ovláda
princípy prevencie a skríningu. Zvládne problematiku včasnej a diferenciálnej diagnostiky akútnych a náhlych
stavov v gynekológii.
Svoje poznatky dokáže aplikovať pri základnom gynekologickom a pôrodníckom vyšetrení. Na základe poznatkov
z prednášok a cvičení dokáže diagnostikovať základné odchýlky od fyziológie u ženy a v gravidite a dokáže určiť
algoritmus diagnostických a terapeutických metód. Študent sa zúčastňuje diagnosticko‐terapeutického procesu
na klinickom pracovisku, vykonáva asistenčné výkony v pôrodníctve a gynekologickej operatíve.
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška
‐ pozostáva z praktickej skúšky (chorobopis pacienta) a teoretickej skúšky
Praktická časť pozostáva z kompletného vyšetrenia pacienta a spracovania chorobopisu, ktorý obsahuje
(odobratie anamnézy, objektívne vyšetrenie, diferenciálnu diagnostiku, návrh vyšetrení, návrh liečby).
Teoretická časť štátnej skúšky: sa vykonáva na príslušnej odbornej klinike pred komisiami pre štátne záverečné
skúšky. Študent si z určených okruhov vylosuje 3 otázky. Po zodpovedaní všetkých otázok a zohľadnení výsledku
praktickej skúšky, komisia odporučí predsedovi komisie celkové hodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
Ponťuch, A. a kol.: Gynekológia a pôrodníctvo. 2. Dopl. vyd. Martin, Osveta 1989, 448 s. ISBN 80‐217‐0034‐3.
Šuška, P. a kol.: Vybrané kapitoly z gynekológie. Bratislava. Univerzita Komenského 2003. 254 s. ISBN 80‐223‐
1818‐3. Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. Bratislava. Univerzita Komenského 2004. 212 s.
Citterbart K .a kol.: Gynekologie. Praha: Galén 2001. 278 s. ISBN 80‐7262‐094‐0
Čech E. a kol.: Porodnictví, Grada 1999. 432 s. ISBN 80‐7169‐355‐3, Roztočil A. a kol.: Porodnictví, Brno 2001.
Institut pro další vzdělávaní pracovníku ve zdravotnictví. 321 s. ISBN 80‐7013‐339‐2,
Martius,G.M. a kol.: Gynekologie a porodnictví, Osveta, 1997, 648 s, ISBN 8088824567
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 65
A
B
C
D
E
FX

35%
42%
11%
8%
3%
2%
Vyučujúci:
Zloženie skúšobnej komisie schvaľuje vedecká rada SZU na návrh dekana LF SZU pre každý akademický rok.
Dátum poslednej zmeny: 18. 07. 2016
Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

