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  Aktuálny program e-learning Pôvodný program – prezenčná výučba 

1. 20. 2.  FYZIOLÓGIA KRVI 
 - Úvod do praktických cvičení a bezpečnostné pokyny  
 - Určovanie krvných skupín systému ABO 
 - Určovanie Rh faktora 

2. 27. 2.   - Hemolýza krvi  
 - Počítanie erytrocytov 

3. 5. 3.   - Určovanie množstva hemoglobínu 
 - Leukogram 
 - Určovanie času krvácania podľa Duka 

4. 12. 3. NERV FYZIOLÓGIA VZRUŠIVÝCH TKANÍV 
- Test z kapitoly Fyziológia krvi 
- Sledovanie fyziologických vlastností periférneho nervu 
žaby vo virtuálnom laboratóriu – PC program 

5. 19. 3. SVAL - Sledovanie fyziologických vlastností kostrového svalu 
žaby vo virtuálnom laboratóriu – PC program 

6. 26. 3. 
 

DÝCHANIE – 1 
typy dýchania 
mechanika ventilácie 
alveolárna diffúzia 
pľúcne objemy a kapacity 
TEST 

FYZIOLÓGIA DÝCHANIA 
- Test z kapitoly fyziológia vzrušivých tkanív   
- Meranie vitálnej kapacity 
- Analýza dýchacích plynov vo vydýchnutom vzduchu  
- Pulzná oximetria 

7. 2. 4. 
 

DÝCHANIE – 2 
mŕtvy priestor 
zloženie vzduchu (atmosf., alveo-
lárneho, exspirovaného), apnoe 
spirometria, pulzná oximetria 
TEST 

- Funkčné vyšetrenie pľúc 
- Spirometrické vyšetrenie pľúc na prístroji Sano Scope 

8. 9. 4. VÝŽIVA 
nutrienty, zdravá výživa 
alternatívne výživové smery 
hodnotenie stavu výživy jedinca 
TEST 

- Test z kapitoly dýchanie 
- Simulácia – klinický prípad (hematológia/dýchací 
systém) 

9. 16. 4. TRÁVENIE – 1 
funkcie dutiny ústnej a pažeráku 
funkcie žalúdka a čriev 
funkcie žlčníka a pankreasu 
TEST 

 FYZIOLÓGIA VÝŽIVY, TRÁVENIA A METABOLIZMU  
 - Sledovanie účinku slinnej alfa-amylázy  
 - Meranie glykémie pomocou glukomeru 

10. 23. 4. TRÁVENIE – 2 
trávenie bielkovín, tukov, cukrov 
TEST 

- Základné antropometrické merania 
- Výpočet a hodnotenie denného príjmu energie a živín  

11. 30. 4. METABOLIZMUS – 1 
katabolizmus, anabolizmus 
energetická bilancia 
zdroje energie 
celkový a bazálny metabolizmus 
TEST 

- Meranie bazálneho metabolizmu 
- Výpočet denného výdaja energie 

12. 7. 5. METABOLIZMUS – 2 
pracovný metabolizmus 
maximálna aeróbna kapacita 
kyslíkový dlh 
TEST 

- Test z kapitoly trávenia, výživy, metabolizmu 

- Meranie pracovného metabolizmu  

13. 14. 5. Opravné kreditové testy - Náhradné praktiká, Opravné testy 

 


