
                                        Otázky na štátnu skúšku z pediatrie 
 

1.   Popôrodná adaptácia novorodenca  
Kŕče v detskom veku 
Ochorenia viazané na X chromozóm 
 

2.   Novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou  
Osteomyelitída 
Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie 
 

3. Infekcie plodu a novorodenca 
Reumatické choroby 
Komplexná starostlivosť o deti ohrozené prostredím – sociálna pediatria 
 

4. Naliehavé situácie v novorodeneckom veku 
Hemolyticko – uremický syndróm 
Syndróm týraného dieťaťa 
 

5. Asfyktický syndróm u novorodencov (včasný a neskorý) 
Tubulopatie 
Dedičné poruchy metabolizmu tukov 
 

6.  Novorodenecké žltačky 
Lymfadenopatie (diferenciálna diagnostika) 
Míľniky psychomotorického vývoja 
 

7. Hemolytická choroba novorodencov 
Ochorenia štítnej žľazy 
Zásady výživy  po prvom roku života 
 

8. Hemoragická choroba novorodencov 
Choroby kostí a kĺbov   
Najčastejšie solídne nádory 
 

9. Chromozómové anomálie, prenatálna  genetická diagnostika 
Rast a jeho poruchy  
Otravy, nehody, popáleniny 
 

10. Potravinové alergie 
Syndróm intrakraniálnej hypertenzie 
Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom 
a školskom veku 
 

11. Akútne poruchy výživy u dojčiat (hnačkové ochorenia a ich liečba) 
Bezvedomie 
Racionálna liečba antibiotikami 

 
12. Monogénové ochorenia s autozomovo recesívnou dedinosťou 

Poruchy metabolizmu kalcia a fosforu (rachitída,  tetánia) 
Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 



 
13. Ochorenia nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperplázia  

Enuréza, inkontinencia, enkopréza,  
Liečba kyslíkom – indikácie, zásady, komplikácie 
 

14. Vrodené chyby  srdca s ľavo-pravým skratom  
       Hypertenzia v detskom veku 

Bolesti brucha (diferenciálna diagnostika) 
 

15. Cyanotické srdcové chyby  
Leukémie v detskom veku 
Infúzie (druhy, indikácie) 
 

16. Zápalové ochorenia srdca 
Koagulopatie (hemofílie, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia) 
Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické a neurologické)  
 

17. Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu) 
Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba,  non-Hodgkinove  lymfómy) 
Punkcie (druhy, indikácie) 
 

18. Vrodené anomálie dýchacieho ústrojenstva 
Diferenciálna diagnostika krvácania do gastrointestinálneho traktu (meléna 
a hemateméza) 
Infekčné exantémové ochorenia v detskom veku 
 

19.  Náhle stavy dýchavice 
Choroby žlčových ciest a pankreasu 
Horúčka (príčiny a starostlivosť o febrilné dieťa) 
 

20. Bronchiálna astma, obštrukčná bronchitída 
Poruchy sexuálneho vývoja 
Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza) 
 

21. Akútna a chronická respiračná insuficiencia 
Lyzozómové ochorenia 
Očkovanie 

 
22. Poruchy imunity 

Kawasakiho choroba  
Ochorenia svalov detskom veku 
 

23. Splenomegália – diferenciálna diagnostika 
Obezita 
Poruchy správania 
 

24. Bronchopneumónie a atypické pneumónie 
Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku 
 



25. Vrodené vývojové chyby uropoetického systému 
Sinobronchiálny syndróm, akútna otitída a adenoidné vegetácie 
Vracanie (diferenciálna diagnostika) 
 

26. Akútne a chronické zlyhanie obličiek 
Kašeľ a jeho liečba 
Význam vitamínov vo výžive detí 
 

27. Anémie (klasifikácia, diagnostika a liečba) 
Najčastejšie očné choroby v detskom veku 
Typické laboratórne nálezy v moči pri ochoreniach uropoetického systému a funkčné 
vyšetrenia obličiek 
 

28. Poruchy krvných doštičiek 
       Nefrotický syndróm 

Tuberkulóza u detí 
 

29. Hematúria a nefritický syndróm 
Atelektáza, emfyzém,  pneumotorax 
Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí 
 

30. Infekcie močového traktu 
Srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku 
Transfúzie a ich komplikácie 
 

31. Hepatomegália (diferenciálna diagnostika) 
Diferenciálna diagnostika cyanózy 
Bolesti hlavy 
 

32. Srdcová nedostatočnosť 
        Zlomeniny u detí 

Detská mozgová obrna 
 

33. Polyúria a polydipsia 
Poruchy srdcového rytmu 
Dojčenie a jeho význam 
 

34. Diabetes mellitus typ 1  a typ 2  
Akútne choroby horných dýchacích ciest 
Umelá výživa dojčiat 
 

35.  Hepatitída a zlyhanie pečene 
      Angíny a ich komplikácie 

Puberta (fyziológia), predčasná a oneskorená puberta 
 

36. Acidobázická rovnováha 
Infekčná mononukleóza 
Pôrodný traumatizmus 
 

37. Cystická fibróza 



Vrodené poruchy metabolizmu cukrov 
Práca lekára pre deti a dorast  (preventívna a dispenzárna)  
 

38. Malabsorpčný syndróm 
Hypoglykemické stavy 
Atopická dermatitída 
 

39. Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu 
Ochorenia prištítnych teliesok 
Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín 
 

40. Diferenciálna diagnostika žltačiek 
Septický a anafylaktický šok – diagnóza a terapeutický prístup 
Methemoglobinémie 
 

41. Poruchy metabolizmu sodíka a kália, dehydratácia 
       Vracanie v novorodeneckom veku  

Stridor (diferenciálna diagnostika) 
 

42. Neprospievanie a anorexia 
Nešpecifické zápalové choroby  čreva 
Syfilis a AIDS u detí 
 

43. Sepsa 
Choroby pľúcneho interstícia 
Parazitárne ochorenia 
 

44. Edémy (etiológia, diferenciálna diagnostika) 
Meningitída a meningeálny syndróm, encefalitídy 
Cudzie telesá v dýchacích cestách 


