
____________________ 

*jednotlivé nočné služby možno pre lepšiu prehľadnosť potvrdzovať na zadnej strane tohto potvrdenia  

LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V  BRATISLAVE  
 

Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku v akademickom roku: ___________________ 

Študijný program: všeobecné lekárstvo 

 

Meno a priezvisko: ___________________________________________________________ 

 

Predmet štátnej skúšky: INTERNÁ MEDICÍNA 
Výučba trvá od 7:30 do 15:30 hod.  

 
Pracovisko  

Spolu 396 hodín 

Stáže absolvoval v termíne 

(od-do) alebo v dňoch: 

Podpis a pečiatka prednostu 

alebo ním povereného lekára 

Interná klinika 

308 hodín 

  

Onkologická klinika 

24 hodín 

 

Klinika hematológie  

a transfuziológie 

32 hodín 

Kardiologická klinika 

16 hodín 

 

Klinika angiológie 

8 hodín 

 

Laboratórna medicína 

8 hodín 

 

5 nočných služieb*) 

 
 

Semináre 

 

 
Sylabus predmetu: INTERNÁ MEDICÍNA 6 
1. Stáž na klinike. Pobyt na ambulancii, oboznámenie sa s prácou ambulantného lekára, osvojenie si postupov pri riešení 

urgentných stavov a naliehavých situácií. Pobyt na onkologickom, hematologicko-transfuziologickom pracovisku. 

Oboznámenie sa s chodom práce na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia. 

Praktická činnosť v rozsahu praxe sekundárneho lekára – účasť na rannej porade, vizita pri lôžku pacientov, referovanie 

na veľkej vizite, vedenie dokumentácie, návrh diagnostických a liečebných postupov, epikrízy pacientov a diferenciálno-

diagnostické rozbory. Prehĺbenie propedeutických vyšetrovacích metód a ich využitie pri tvorbe diagnózy. Hodnotenie 

výsledkov pomocných vyšetrení. Zdokonalenie sa v diagnostických a štandardných liečebných postupoch vo vnútornom 

lekárstve. Oboznámenie sa so všetkými štandardnými dostupnými neinvazívnymi metódami používanými v internej 

medicíne. Predoperačné vyšetrenie a hodnotenie operačného rizika. Samostatné hodnotenie RTG snímok (hrudník, 

žalúdok, natívna snímka brucha, urografia, cholecystografia, irigografia). Samostatné hodnotenie EKG. Cievkovanie 

močového mechúra. Odbery biologického materiálu. Venepunkcie, podávanie injekcií a infúzií. Abdominálna punkcia. 

Pleurálna punkcia a vyšetrenie punktátu. Asistovanie pri rôznych diagnostických a terapeutických výkonoch. 

Absolvovanie 5 nočných služieb a oboznámenie sa s prácou lekára v rámci ústavnej pohotovostnej služby. 

2. Absolvovanie špecializovaných stáží z onkológie, hematológie a transfuziológie, angiológie, kardiológie 

a z laboratórnej medicíny.  
3. Online výberové semináre. Šok a hypotenzia. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika. Vyšetrovacie metódy v 

kardiológii. Preventívna kardiológia. Srdcové zlyhávanie. Ochorenia periférnych ciev. Zásady hemoterapie. 

Transplantácia kostnej drene. Poruchy hemostázy. Respiračná insuficiencia. Akútne stavy v gastroenterológii. 

Diferenciálna diagnostika hnačiek. Hepatálna insuficiencia. Akútne stavy v endokrinológii. Osteoporóza. Novinky v 

reumatológii. Renálna insuficiencia (akútne zlyhanie obličiek, chronické obličkové ochorenia). Poruchy acidobázickej 

rovnováhy. Zásady liečby diabetes mellitus a akútnych komplikácií DM. Zásady liečby antibiotikami. Poruchy vedomia. 

Intoxikácie.  


