Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Kód predmetu: VL 020
Názov predmetu: Propedeutika vnútorného lekárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednášky: 42/ týždenne 3 hod.
Cvičenie: 42/ týždenne 3 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 5 kreditov
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je úspešné zvládnutie troch testov v priebehu semestra.
Absolvovanie prednášok a povinných stáží ukončené skúškou z propedeutiky.
minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B: 88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %,
E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej
Skúška. Celkové hodnotenie A, B, C, D, E, Fx. Minimálna hranica úspešnosti: E.
Záťaž študenta je 41 hod.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti o etike výskumu a zdravotnej starostlivosti, o získavaní a spracovaní informácií
o zdravotnom stave, o klinickom vyšetrení, o zdravotnej dokumentácii, o interpretácii pomocných a
laboratórnych vyšetrení a o medicínskom zobrazovaní. Študent sa naučí tieto zručnosti: správne odoberať
anamnézu, naučí sa fyzikálne vyšetrenia, opísať celkový stav pacienta a jednotlivé symtómy, zdokumentovať
poznatky. Osvojí si hodnotenie fyziológie aj patológie jednotlivých systémov ľudského tela. Vie zhodnotiť
a vyšetriť krvný tlak, stav výživy, vysvetliť pomocné a laboratórne vyšetrenia a naučí sa základy ošetrovateľskej
starostlivosti.
Stručná osnova predmetu:
Medicínska etika.
Získavanie a spracovanie informácií vo vnútornom lekárstve.
Klinický výskum.
Anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, zmeny krvného tlaku, zmeny telesnej teploty, poruchy výživy, poruchy imunity.
Vnútorné choroby v starobe.
Laboratórne vyšetrovacie metódy, zobrazovacie metódy, endoskopie, elektrografia, echokardiografia, invazívne
výkony.
Diétny systém a výživa.
Transplantácie orgánov a tkanív.
Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve.
Naliehavé situácie vo vnútornom lekárstve.
Ošetrovateľstvo.
Odporúčaná literatúra:
Hrušovský Š. a kol.: Internistická propedeutika, Bratislava, Herba, 2013, 800 s.
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: 208
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Vyučujúci:
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS, prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., MUDr. Viera Smetanová, PhD.,
MUDr. Michal R. Pijak, MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.,
doc. MUDr. Andrea Kálavská, PhD., MUDr. Diana Barqawiová MUDr. Andrej Karaman, PhD., MUDr. Silvia
Žigraiová.
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Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

