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OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY  

Z INTERNEJ MEDICÍNY  
pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava 

 

Časť  A  
 

1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne  

2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

3. Cyanóza: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

4. Dyspnoe: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

5. Kašeľ, hemoptýza, hemoptoe: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna 

diagnostika a liečba 

6. Bolesť na hrudníku: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna 

diagnostika a liečba  

7. Opuchové stavy: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika 

a liečba  

8. Obezita a metabolický syndróm: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, 

diferenciálna diagnostika a liečba        

9. Podvýživa: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika 

a liečba 

10. Hemateméza, meléna, enterorágia: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, 

diferenciálna diagnostika a liečba 

11. Hnačka: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

12. Zápcha: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba  

13. Ikterus: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba  

14. Hepatomegália: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a 

liečba 

15. Splenomegália: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a 

liečba 

16. Lymfadenopatia: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika 

a liečba        

17. Anémie: základná klasifikácia, patofyziológia, klinický obraz, diferenciálna diagnostika 

18. Abdominálna bolesť: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna 

diagnostika a liečba  

19. Kóma: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba  

20. Krátkodobé poruchy vedomia: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, 

diferenciálna diagnostika a liečba 

21. Sepsa: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba 

22. Horúčnaté stavy: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika 

a liečba 

23. Poruchy vodného metabolizmu: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, 

diferenciálna diagnostika a liečba 

24. Poruchy minerálneho metabolizmu  

25. Poruchy acidobázickej rovnováhy  

26. Vyšetrovacie metódy v hematológii        

27. Vyšetrovacie metódy v nefrológii         

28. Vyšetrovacie metódy v hepatológii        

29. Vyšetrovacie metódy v kardiológii        

30. Vyšetrovacie metódy v gastroenterológii       

31. Vyšetrovacie metódy v pneumológii       
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32. Vyšetrovacie metódy v endokrinológii       

33. Vyšetrovacie metódy v reumatológii        

34. Terapeutické využitie steroidov – indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky  

35. Antibiotická liečba – indikácie, účinnosť, komplikácie, ich prevencia a liečba  

 

Časť B 
(ak nie je výslovne uvedené inak, pri otázke ide o epidemiológiu, etiopatogenézu, klasifikáciu, klinický obraz, 

diagnostiku a liečbu danej problematiky) 

 

36. Funkčné poruchy tráviaceho traktu: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika 

diferenciálna diagnostika a liečba  

37. Choroby ezofágu: etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika 

a liečba  

38. Gastritídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

39. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

40. Nádory žalúdka: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

41. Chronická hepatitída: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

42. Cirhózy pečene: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

43. Difúzne hepatopatie (okrem cirhóz): epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba      

44. Hepatitídy vírusové: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba   

45. Hepatálne zlyhanie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

46. Portálna hypertenzia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba 

47. Nádory pečene a žlčových ciest: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

48. Cholecystitída a cholangitída: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

49. Cholelitiáza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

50. Akútne pankreatitídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

51. Chronické pankreatitídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

52. Nádory pankreasu: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

53. Nešpecifické zápaly čreva: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

54. Nádory hrubého čreva : epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba 

55. Malabsorpčný syndróm: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

56. Toxické poškodenie pečene: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba 
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57. Akútne zlyhanie ľavej komory srdca: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika  

58. Chronické srdcové zlyhávanie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika  

59. Aortálne chlopňové chyby: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

60. Mitrálne chlopňové chyby: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba 

61. Ischemická choroba srdca (okrem infarktu myokardu): epidemiológia, etiopatogenéza, 

klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a liečba 

62. Infarkt myokardu: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba 

63. Endokarditídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika 

a liečba  

64. Myokarditídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

65. Perikarditídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba 

66. Dysrytmie s poruchou vedenia vzruchov: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika  

67. Dysrytmie s poruchou tvorby vzruchov (okrem fibrilácie predsiení): epidemiológia, 

etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika   

68. Fibrilácia predsiení: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba          

69. Esenciálna hypertenzia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika  

70. Sekundárna artériová hypertenzia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

71. Kardiomyopatie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

72. Tromboembolická choroba: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

73. Tromboflebitída, flebotrombóza. Posttromboflebitický syndróm.  

74. Ateroskleróza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika 

a liečba 

75. Choroby aorty: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika 

a liečba 

76. Ischemická choroba dolných končatín: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba 

77. Vaskulopatie a vaskulitídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba        

78. Terapia srdcovej insuficiencie        

79. Terapia a prevencia artériovej hypertenzie       

80. Terapia dysrytmií          

81. Respiračná insuficiencia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

82. Syndróm dychovej tiesne (ARDS): epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

83. Cor pulmonale chronicum. Pľúcna hypertenzia: epidemiológia, etiopatogenéza, 

klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a liečba  
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84. Bronchiálna astma: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

85. Akútne zápaly dýchacích ciest: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

86. Chronická obštrukčná choroba pľúc: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

87. Bronchiektázie. Absces a gangréna pľúc.   

88. Pneumónie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

89. Intersticiálne choroby pľúc: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

90. Pleurálny syndróm: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

91. Pneumotorax: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

92. Spánkové poruchy dýchania: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

93. Nádory respiračného traktu: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

94. Tuberkulóza pľúc: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

95. Tuberkulóza extrapulmonálna: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba        

 

 

Časť C  
(ak nie je výslovne uvedené inak, pri otázke ide o epidemiológiu, etiopatogenézu, klasifikáciu, klinický obraz, 

diagnostiku a liečbu danej problematiky) 

 

96. Hirzutizmus a virilizácia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

97. Diabetes insipidus: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

98. Endokrinne aktívne nádory hypofýzy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

99. Hypopituitarizmus: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

100. Hypertyreóza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba         

101. Hypotyreóza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

102. Zápaly a nádory štítnej žľazy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

103. Hypoparatyreóza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

104. Hyperparatyreóza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba           

105. Nádory kôry nadobličiek: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

106. Nádory drene nadobličiek: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  
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107. Hypokorticizmus: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba   

108. Dyslipoproteinémie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba   

109. Diabetes mellitus 1.typ: epidemiológia, etiopatogenéza, diagnostika, liečba 

110. Diabetes mellitus 2.typ: epidemiológia, etiopatogenéza, diagnostika, liečba 

111. Diabetes mellitus – akútne komplikácie: etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba   

112. Chronické komplikácie diabetes mellitus: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

113. Hyperurikémia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika 

a liečba  

114. Poruchy porfyrínového metabolizmu: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

115. Cushingova choroba a syndróm: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba    

116. Osteoporóza: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  

117. Reumatoidná artritída: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

118. Difúzne ochorenia spojiva: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

119. Reumatická horúčka: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

120. Prekancerózy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba 

121. Hemolytické anémie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

122. Sideropenická anémia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba        

123. Anémie makrocytové: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba         

124. Anémie pri chronických ochoreniach: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

125. Útlm kostnej drene. Transplantácia kostnej drene.  

126. Polycytémia, polyglobúlia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba         

127. Myeloproliferatívne ochorenia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba 

128. Leukémie akútne: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba          

129. Leukémie chronické: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba         

130. Lymfómy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba          

131. Mnohopočetný myelóm: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba        

132. Poruchy trombocytov: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba 

133. Koagulopatie: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, diagnostika a 

liečba  
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134. Trombofilné stavy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

135. Krvné skupiny. Transfúzia krvi (indikácie, kontraindikácie, zabezpečenie kompatibility, 

technika transfúzie, komplikácie).  

136. Akútna renálna insuficiencia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

137. Chronická renálna insuficiencia: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba   

138. Nefrotický syndróm: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

139. Akútna glomerulonefritída: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba  

140. Chronická glomerulonefritída: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

141. Nádory obličiek: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický obraz, 

diagnostika a liečba. Glomerulopatie pri systémových chorobách (diabetická nefropatia, 

lupusová  nefritída, vaskulitídy, amyloidóza) 

142. Tubulointersticiálne nefritídy: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, klinický 

obraz, diagnostika a liečba  

143. Pyelonefritídy a infekcie  močových ciest: epidemiológia, etiopatogenéza, klasifikácia, 

klinický obraz, diagnostika a liečba  

144. Otravy – definícia, všeobecné mechanizmy, všeobecné diagnostické a liečebné zásady. 

Otrava neznámym jedom.   

145. Hypoxické otravy a otravy dráždivými plynmi  

146. Otrava pesticídmi  

147. Otrava návykovými drogami a alkoholmi 

148. Otrava ťažkými kovmi a ich zlúčeninami, otrava organickými rozpúšťadlami  

149. Otrava hubami  

150. Otrava liekmi  

151. Lekárske preventívne prehliadky – druhy, štruktúra, základná náplň.  

152. Poškodenie zdravia z práce – definícia choroby z povolania, zoznam chorôb a  

najčastejšie choroby z povolania, postup pri hlásení choroby z povolania  

153. Profesionálne ochorenia dýchacieho systému, poškodenia anorganickými a organickými 

prachmi 

154. Poškodenie zdravia z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia 

155. Uhryznutie hadom 

156. Využitie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri kardiovaskulárnych 

ochoreniach            

157. Využitie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri ochoreniach pohybového 

systému           

158. Využitie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri ochoreniach respiračného 

systému           

159. Osobitosti priebehu ochorení seniorov (všeobecne). Osobitosti diagnostiky ochorení 

seniorov        

160. Osobitosti liečby ochorení seniorov. Imobilita (Zásady ošetrovania starších pacientov  

vo vnútornom lekárstve – hospitalizácia a jej riziká, prevencia imobilizačného 

syndrómu, komplikácie imobilizácie, ich prevencia a liečba).   

   
 

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 
garant výučby internej medicíny pre odbor VL na LFUK 


