
Lekárska psychológia a základy komunikácie 

 

Psychológia je veda o 

Lekárska psychológia ako aplikovaná psychologická disciplína 

Medzi psychologické smery patrí 

Medzi základné metódy psychológie patrí 

K aplikovaným odvetviam psychológie patrí 

Autorom psychoanalytickej teórie je 

Podstatou Oidipovského komplexu je 

Predmetom behavioristickej psychológie je štúdium 

Humanistická psychológia zdôrazňuje 

Podľa psychoanalytickej teórie morálne normy a ideály obsahuje 

K fázam vývoja libida podľa psychoanalytickej teórie patrí 

Orálne štádium psychoanalytickej teórie charakterizuje 

Termín, ktorý vyjadruje sledovanie vlastného duševného prežívania je 

K dôležitým požiadavkám, kladeným na psychodiagnostické testy, patrí 

K výkonovým psychodiagnostickým testom patria 

K performačným inteligenčným testom patrí 

Psychodiagnostika je 

Na zaradení výučby lekárskej psychológie do štúdia medicíny na LF UK v Bratislave sa 

významne podieľal 

Prejavom profesionálnej deformácie je 

Vznik psychológie ako samostatnej disciplíny 

Longitudinálna metóda 

Medzi emócie patria 

Medzi pudy patrí 

Osobnosť je 

Štruktúru osobnosti tvorí 

K črtovým premenným osobnosti patrí 

Medzi stavové premenné osobnosti patrí 

Medzi mechanizmy osobnosti patrí 

Hippokratova typológia osobnosti obsahuje typ 

Inteligencia je 



Správanie je 

K nižším emóciám patria 

Vyššie city vyjadrujú vzťah k hodnotám 

Ambivalencia znamená 

Vzťah k medziľudským hodnotám vyjadrujú 

V rozhodovaní pri výbere pohnútok pre určité konanie je rozhodujúce 

K zložkám inteligencie patrí 

Sebaobraz je 

Mechanizmy osobnosti sú 

Autorom teórie temperamentu na základe prítomnosti a dominancie jednej zo 4 telových 

tekutín je 

Autorom teórie temperamentu, ktorá rozdiely vysvetľuje podľa vlastností nervovej 

sústavy - sily, vyrovnanosti a pohyblivosti procesov vzruchu a útlmu, je 

Projekcia je 

Konverzia je 

Osobnosť typu A charakterizujú 

Nezdolnosť (hardiness) ako osobnostnú vlastnosť charakterizuje 

K funkciám vedomia patrí 

Apercepcia znamená 

Synestézia je 

K vlastnostiam vnímania patrí 

Vybavovanie predstáv umožňujú 

Explicitná pamäť je 

Pamäť je psychická funkcia, ktorá umožňuje 

K základným fázam pamäťového procesu patrí 

Pozornosť môže byť 

K základným operáciám myslenia patrí 

Medzi základné charakteristiky vedomia patrí 

Idiognózia je 

Poznávanie podnetu na základe podobnosti umožňuje 

Divergentné myslenie umožňuje 

Súčasťou pamäťového procesu je 

K zmenám vedomia sa vzťahuje 

Pri hypnóze sa 



K vlastnostiam pozornosti patrí 

Ku kognitívnym funkciám patria 

K motivačným funkciám zaraďujeme 

Ku konatívnym funkciám patria 

K integračným a syntetizačným funkciám patria 

Deteriorácia znamená 

Zmenu postoja prostredníctvom racionálnych argumentov umožňuje 

Nevedomie je 

Príkladom archetypov (praobrazov) v nevedomí je 

Autorom teórie potrieb je 

K vnútorným prekážkam vôľového konania patrí 

Komplexnejšie poznávanie predmetov a javov pri ich priamom pôsobení umožňuje 

Proces vnímania zahŕňa 

Súčasťou postoja je zložka 

K myšlienkovým operáciám patrí 

Do konštitučnej typológie E. Kretschmera patrí 

K chybám pri poznávaní osobnosti patrí 

Psychický vývin človeka je zakotvený v 

Ageizmus je 

Medzi vývinové etapy človeka patrí 

V rámci hodnotenia psychomotorického vývinu v ranom veku sa posudzuje 

K znakom donosenosti novorodenca patrí 

Školskú zrelosť charakterizuje 

Pre obdobie batoľaťa je charakteristické 

Podstatou ontogenézy je 

Postoj k starobe „doposiaľ som sa staral ja, teraz nech sa starajú iní“ je charakteristický 

pre 

Medzi významné negatívne psychosociálne vplyvy v staršom veku patrí 

K  prejavom sociálneho správania u dojčiat patrí 

Ontogenéza skúma 

Obdobie „plató“ vo vývine jedinca znamená 

Akcelerovaný vývin je 

Hodnotenie podľa Appgarovej skóre 

K reflexom novorodenca patrí 



Babinského reflex je u novorodenca 

Podľa ulnoradiálneho zákona prebieha vývin   

Prvý vzdor sa vyskytuje v 

Rozvoj morálnej heterotómie a autonómie je typický pre 

Nástup pohlavného vývinu je charakteristický pre 

Generativita je 

Staršiu dospelosť charakterizuje 

Predmetom klinickej psychofyziológie je štúdium fyziologických a patologických 

procesov, prostredníctvom ktorých môžu určité psychické a sociálne faktory 

Psychosomatická choroba je charakterizovaná 

Hospitalizmus je 

K štádiám všeobecného adaptačného syndrómu patrí 

Frustrácia je 

K stratégiám zvládania náročných životných situácií patrí 

Výsledkom dlhodobej redukcie dôležitých podnetov môže byť 

V psychofyziológii sa uplatňuje hodnotenie 

K vnútorným zdrojom konfliktov patria 

Zdrojom psychickej iatropatogénie sú 

K psychosomatickým chorobám sa zaraďuje 

Kolízia nezlučiteľných psychických javov (názorov, postojov) medzi dvomi osobami je 

označovaná ako 

Konflikt môže byť 

Vzťah lekár – pacient je z hľadiska sociálnej psychológie 

Metakomunikácia je pojem, ktorým sa označuje 

K zásadám laickej krízovej intervencie patrí 

Psychická traumatická kríza vzniká v dôsledku pôsobenia 

K spôsobom dysfunkčného riešenia psychických kríz patrí 

Psychická kríza predstavuje 

Dvojitá spätná väzba pri bezprostrednej komunikácii vyjadruje 

K žiaducim vlastnostiam psychoterapeuta patrí 

Podstatou abreakcie je 

Sugescia znamená 

Salutogenetický model zdravia 

Prevencia znamená 



Primárna prevencia je zameraná na 

Psychoprofylaxia je 

K špecifickým oblastiam psychohygieny patrí 

Komplementárny vzťah je 

K pracovnej náplni sociálneho pracovníka patrí 

Príkladom využitia poznatkov sociálnej psychológie v zdravotníckej starostlivosti je 

Príčinou hospitalizmu je 

K prevencii hospitalizmu patrí 

Príkladom negatívneho vplyvu prostredia zdravotníckeho zariadenia na psychiku   

chorých (aj príbuzných) je 

K snahám o humanizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti patrí 

Pri poskytovaní informácií pacientovi a jeho príbuzným (o výsledkoch vyšetrenia, 

podstate choroby a terapeutickom postupe) lekár musí 

K prejavom prežívania strachu a úzkosti patria 

K závažným problémom ambulantnej starostlivosti patrí 

Na lekárskej vizite v kontakte s pacientom je potrebné predovšetkým 

K predpokladom správneho liečebného režimu v nemocničných  podmienkach patrí 

K prejavom hospitalizmu u detí patrí 

Pri rezignácii pacient reaguje na pobyt v nemocnici 

Psychická dekompenzácia ako reakcia na hospitalizáciu sa prejavuje 

K formám neprimeranej adaptácie na nemocničné prostredie patrí 

Ambulantná starostlivosť je zameraná na poskytovanie  

Príkladom záporného vplyvu hospitalizácie je 

K štádiám hospitalizmu u detí patrí 

K formám hospitalizmu u detí patrí 

Patopsychológia sa zaoberá 

Agravácia je 

Disimulácia je 

Iatropatogénia je 

Všeobecná psychopatológia obsahuje poznatky o 

Autoplastický obraz choroby je 

Označte, ktoré zložky autoplastického obrazu choroby sú v popredí u detí 

Z hľadiska temperamentu sa s ochorením lepšie vyrovnáva 

Vo fáze psychickej dekompenzácie ako reakcie pacienta na hospitalizáciu 



Predmetom všeobecnej psychopatológie sú 

Bagatelizujúci postoj pacienta k ochoreniu sa vyznačuje 

Pri skotóme/skotomizácii 

Typickým prejavom hypochondrického spracovania zdravotných ťažkostí je 

Poškodenie pacienta nevhodnou komunikáciou zo strany lekára a/alebo sestry 

označujeme 

Príčinou nedostatočného prežívania strachu je 

Prítomnosť prežívania strachu môžeme potvrdiť prostredníctvom  

K psychologickým možnostiam zmierňovania prežívania strachu patrí 

Kompliancia v sebe zahrnuje 

K organizačno-právnym zmenám v rámci prekonania nespolupráce pacienta patrí 

Pri liečbe chronickej bolesti môže analgeticky pôsobiť 

Prejavom hyperkompenzácie  osoby v situácii blížiacej sa smrti je 

Parciálna kompliancia je 

K negatívnym faktorom, ktoré môžu na pacienta počas hospitalizácie pôsobiť, patrí 

K zdrojom iatropatogénie patrí 

Príkladom asymetrického vzťahu lekár – pacient je 

Špecifický prístup k pacientom v chirurgii zahŕňa 

K špecifikám prístupu v  pôrodníctve patrí 

Empatia je 

Protiprenos je 

Prenos je 

Placebo efekt znamená 

Placebo efekt sa využíva 

Nocebo efekt znamená 

Za omyl v anamnestickom zázname lekár nezodpovedá vtedy, ak pacient 

Pri zisťovaní anamnestických údajov je nevhodným typom lekára 

Pacient, ktorý je výrazne koprolalický, sa vyjadruje 

Spoluprácu lekára s pacientom sťažuje 

Ekvivalentnom k termínu empatia je 

Non-direktívny terapeut 

K podmienkam vzniku terapeutického vzťahu patrí 

Terapeutický vzťah je 

Podstatou profesionálnej adaptácie je 



K symptómom burn-out syndrómu patrí 

Lekárska deontológia obsahuje 

K príznakom, ktoré sú typické pre psychicky týrané deti patrí 

K formám násilia patrí 

K úlohám zdravotníkov pri zistení násilia patrí 

K príkladom iatropatogénneho pôsobenia lekára patrí 

Podstatou sociálnej komunikácie je 

K formám sociálnej komunikácie patrí 

Zložkami komunikačného procesu sú 

Denotatívna úroveň komunikácie označuje 

Konotatívna úroveň komunikácie obsahuje informácie, ktoré vysielame 

Príkladom obojsmernej komunikácie v klinickej praxi je 

Verbálna komunikácia poskytuje vo vzájomnej interakcii komunikujúcich približne 

K faktorom, ktoré podmieňujú rečový prejav, patrí 

K paralingvistickým aspektom reči patrí 

Intrúzia je 

K dôležitým kritériám účinnej komunikácie patrí 

Prežívanie emócií sa najvýraznejšie odráža v 

Zrakový kontakt komunikujúcich, ktorý trvá viac ako dve tretiny celkového času ich 

vzájomnej komunikácie, môže znamenať 

Termín sebahaptika znamená 

K faktorom, ktoré podmieňujú vnímanie primeraných zónových vzdialeností patria 

Empatické schopnosti súvisia s 

Objatie ako haptický prejav môže vyjadrovať 

Pri podávaní rúk ako prvý podáva ruku 

Hranice vzdialenosti pri komunikácii zvyčajne určuje 

K zónovým vzdialenostiam patrí 

Bariéry vyplývajúce z postavenie rúk a  nôh signalizujú 

O empatii hovoríme vtedy, keď 

K základným zložkám empatie patrí 

Asertívne správanie má v pozitívnej aj negatívnej rovine vyjadriť 

K verbálnym prejavom asertívnej komunikácie patrí 

K neverbálnym prejavom asertívnej komunikácie a správania patrí 

Podstatou techniky otvorených dverí je 



K asertívnym právam patrí právo 

Evalvačné prejavy v komunikácii vyjadrujú 

K devalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí 

K prevažne neverbálnym komunikačným zručnostiam patrí 

K nedostatkom v komunikácii s jedincom s telesným postihnutím patrí 

K dôležitým predpokladom terapeutickej komunikácie v druhej fáze umierania – zlosti: 

(Prečo práve ja?) patrí 

Pre štvrtú fázu umierania (Čo to pre mňa znamená?) je charakteristické, že 

Príkladom komplementárnej transakcie v interakcii lekár – pacient je 

Bálintovské supervízne skupiny predstavujú 

K chybám vo vedení rozhovoru patrí 

K evalvačným prejavom vo vizike patrí 

Rešpekt chápaný ako zručnosť v komunikácii charakterizuje 

Transakčná analýza sa zaoberá 

Pre komunikáciu s dieťaťom v predškolskom období je dôležité 

Pri komunikácii s jedincom v období adolescencie je dôležité 

Latentný čas vyjadruje 

K haptickým prejavom patrí 

K neverbálnym prejavom patrí 

Používanie tzv. ty - alebo vy - jazyka je typické pre 

K evalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí 

K prejavom asertívnej komunikácie patrí 

K prejavom porozumenia lekára pri nedirektívnom empatickom rozhovore s pacientom 

patrí 

Štandardizovaný rozhovor charakterizuje 

K zlozvykom pri aktívnom počúvaní patrí 

V priebehu rozhovoru môže lekár používať 

K dôležitým odporúčaniam na otvorenie rozhovoru patrí 

Pri formulovaní otázok počas rozhovoru je potrebné sa vyhýbať 

K dôležitým zásadám komunikácie s geriatrickým pacientom patrí 

Zmenu postoja u pacienta k ochoreniu môže lekár dosiahnuť 

Príkladom ohniskovej komunikácie v klinickej praxi je 

Príkladom sémantických šumov v komunikácii v klinickej praxi je 

Percepciou jedinec zo svojho okolia vníma približne 



Gestá rukami pri tvári sú vyjadrením 

Bariéry v posturike môžu vyjadrovať 

Podstatou neasertívnej komunikácie je 

Podstatou asertívnej techniky „negatívne otázky“ je 

K špecifikám komunikácie s pacientom v jednodňovej chirurgii patrí 

Asertívne správanie sa vyznačuje 

Sociálna komunikácia 

Verbálna komunikácia 

Neverbálna komunikácia  

Sociálna komunikácia v zdravotníctve 

Komunikačné zručnosti 

Príkladom komunikačných zručností v zdravotníctve je 

V kontakte s pacientmi lekár najčastejšie vstupuje do 

Manažment komunikácie s pacientom pri prvom stretnutí má obsahovať 

Súčasťou efektívnej komunikácie s pacientom je 

Pre vytvorenie dobrého vzťahu lekár-pacient je dôležité 

Kvalitný vzťah lekár – pacient charakterizuje, ak 

K emočne náročným komunikačným situáciám v klinickej praxi patrí 

Komunikácia s úzkostným pacientom si vyžaduje 

V komunikácii s agresívnym pacientom sa odporúča 

„Baby-friendly“ podmienky znamenajú 

Pri komunikácii s deťmi 

Verbálna komunikácia s deťmi si vyžaduje 

V komunikácii s adolescentmi 


