
Informačný list predmetu 
 

Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Fakulta: Lekárska fakulta 

Kód predmetu: VL 052 Názov predmetu: Povinná prax - Pediatria 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Za semester v hodinách:  
Povinná odborná prax: 80 
Metóda prezenčná 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10. semester 

Stupeň štúdia: 1. + 2. stupeň (MUDr.) 

Podmieňujúce predmety: VL 037C Pediatria (3) 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Kritériom pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna účasť na povinnej praxi. 
Záznamník o vykonaných praktických výkonoch potvrdený primárom príslušného oddelenia. 

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámiť sa s prevádzkou na detskom oddelení a praktickou činnosťou sekundárneho lekára. Študent si osvojí 
vyšetrenie detského pacienta, oboznámi sa s ochoreniami detí, asistuje pri inváznych vyšetreniach, podieľa sa na 
prijímaní a prepúšťaní detských pacientov, osvojí si komunikáciu s dieťaťom a jeho rodičom. 

Stručná osnova predmetu:  
Letná prax z pediatrie sa vykonáva počas letných prázdnin v období medzi dvoma semestrami. Prax je možné 
vykonať len na pediatrických lôžkových oddeleniach. Počas praxe študent pracuje pri lôžku pacienta pod 
vedením ošetrujúceho lekára, vyšetruje chorých, vypracúva návrhy na diagnostický a liečebný postup, prijíma a 
prepúšťa pacientov, oboznamuje sa s vedením zdravotnej dokumentácie a s príslušnými administratívnymi 
postupmi. Pravidelne sa zúčastňuje vizít spolu s ošetrujúcim lekárom, sleduje vývoj choroby a podieľa sa na jej 
manažmente. Počas praxe zvládne techniku venepunkcie, aplikáciu parenterálnej liečby, zavádzanie žalúdočnej 
sondy, odbery biologického materiálu ( krv, moč, stolica, spútum, hemokultúra, výtery ) včítane cievkovania 
močového mechúra. Osvojí si všetky indikačné a administratívne postupy pri podávaní krvných derivátov. 
Zoznámi sa s praktickými postupmi pri dojčení a aplikácií umelej výživy. 

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  
Výučba predmetu prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. 
Prax je možné vykonať na nasledujúcich pediatrických klinikách a oddeleniach : Bratislava, Nitra, Trnava, 
Trenčín, Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Banská Bystrica, Zvolen, 
Lučenec, Košice, Prešov, Poprad, Kežmarok, Myjava, Skalica, Bojnice, Vranov n/Topľou, Michalovce, Levoča, 
Komárno, V. Krtíš, Kráľ. Chlmec, St. Ľubovňa, Brezno, Snina, Bardejov. V prípade záujmu absolvovať prax na 
inom pracovisku, resp. v zahraničí, je potrebné vopred konzultovať katedru pediatrie. 

Hodnotenie predmetu 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci:  
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof. 

Dátum poslednej zmeny: 22.2.2021 

Schválil: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

 


