Informačný list predmetu
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta „ Zubné lekárstvo“
Kód predmetu: ZL 030
Názov predmetu: Všeobecné lekárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Za semester v hodinách:
Prednáška: 14/týždenne 1 hod.
Cvičenie: 0/týždenne 0 hod.
Metóda prezenčná
Počet kreditov: 1 kredit
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9. Semester
Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MDDr.)
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je 100 %‐ná účasť na praktickej výučbe, Test vedomostí:
minimálna hranica úspešnosti: 60%. Hodnotenie: A: 95 % ‐ 100 %, B:88 % ‐ 94 %, C: 77 % ‐ 87 %, D: 66 % ‐ 76 %,
E: 60 % ‐ 65 %, Fx: 60% a menej. Záťaž študenta je 11 hodín.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti o najčastejších internistických diagnózach, s ktorými sa stretáva všeobecný lekár,
oboznámi sa so špecifikami diagnostického procesu v primárnom kontakte, vedením chronicky chorých
pacientov, zvládaním akútnych stavov. Získa informácie o administratívnych činnostiach, o primárnej,
sekundárnej a terciárnej prevencii v ambulancii VL, princípoch očkovania dospelých, o spolupráci s inštitúciami
– zdravotnými poisťovňami, Sociálnymi poisťovňami, Úradom práce apod. Počas praktickej výučby sa študent
oboznámi s prácou všeobecných lekárov pre dospelých priamo v ambulancii.
Stručná osnova predmetu:
História vzniku odboru rodinného/všeobecného lekárstva v Európe a vývoj systému poskytovania primárnej
zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenska.
Teoretické základy poskytovania PAS dospelej populácii.
Spektrum služieb primárnej zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti.
Pôsobenie faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie.
Pôsobenie sociálnych a psychických faktorov na zdravie človeka.
Prístup k pacientovi v ambulancii VL a postup pri riešení najfrekventovanejších chorôb.
Získanie vedomostí a znalostí k rozpoznaniu vážnych stavov.
Rozhodovanie v podmienkach časovej tiesni pri nedostatku informácií.
Domáca návštevná služba, prevencia, kuratíva, následná starostlivosť, starostlivosť o nevyliečiteľne chorého,
umierajúceho človeka
Odporúčaná literatúra:
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:‐
Poznámky: Výučba predmetu prebieha v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov
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Vyučujúci:
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.,MPH, MHA, mim. prof.
Dátum poslednej zmeny: 15. 03. 2015
Schválil: prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

