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1. ÚVOD

Pediatria je spolu s internou medicínou, pôrodníctvom/gynekológiou, psychiatriou, neurológiou a chirurgiou jedným 
zo základných kurzov štvrtého a piateho roku štúdia medicíny. Študenti majú v rámci tohto predmetu získať najdôleži
tejšie poznatky a zručnosti, ktoré sú pre každého všeobecného lekára nevyhnutné. Prepracované pediatrické kuriku- 
lum je zamerané najmä na vývojové hľadisko, vplyv rodiny, spoločnosti a životného prostredia na zdravý vývoj dieťaťa. 
Poukazuje na vplyv choroby a jej liečby na vyvíjajúci sa organizmus a zdôrazňuje rast a vývoj, princípy starostlivosti 
o zdravie a rozpoznanie bežných zdravotných problémov. Pozornosť sa venuje aj úlohe pediatra ale aj všeobecného 
lekára pri prevencii chorôb a úrazov a zdôrazňuje sa význam spolupráce medzi pediatram i a inými odborníkmi 
v zdravotníctve.

Kurikulum poskytuje pomoc pri plánovaní výučby tým, že predstavuje odporúčania na vymedzenie „jadra" pediatric
kých vedomostí, schopností a prístupov, ktoré majú základný význam pre všeobecných lekárov. Uvedený materiál 
dopĺňa aj krátky popis bežných situácií, ktoré sa vyskytujú v praxi praktického lekára pre deti a dorast. Situácie sú úmy
selne načrtnuté stručne a majú slúžiť najmä ako spúšťací moment pre ďalšiu analýzu a spoločnú diskusiu. Klinické prob
lémy sú podané takým spôsobom, aby vyvolali diskusiu o diagnostike, diferenciálnej diagnostike a postupe pri 
vyšetrovaní či terapii. Asistenti ich môžu dopĺňať podľa potreby aj o ďalšie údaje. Pre výučbu sa môže použiť celý súbor 
klinických problémov alebo len niektoré z nich. Pre študentov môžu byť užitočné pri individuálnej príprave na stáže či 
na skúšku z pediatrie. Pedagógovia ich môžu použiť na stimuláciu diskusie počas stáží a tiež ako doplnok pri vysvetľo
vaní praktických diagnostických a terapeutických postupov.
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1.1. DEFINÍCIA POUŽÍVANÝCH POJMOV

Zdôvodnenie
Tato sekcia stručne uvádza najdôležitejšie dôvody prečo bola daná oblasť včlenená do kurikula.

Potrebné vedom osti a schopnosti
Vedomosti, ktorých poznanie je predpokladom pre zvládnutie danej sekcie. Predpokladá sa, že študenti získali 
poznatky a schopnosti, ktoré sú uvedené v tejto sekcii už pred začiatkom pediatrického kurzu. (napr. v priebehu pred- 
klinických kurzov, internej propedeutiky, atd.). Tento materiál per se nie je súčasťou štúdia pediatrického kurikula, len 
ich praktickou implikáciou.

Ciele
Súhrn poznatkov, schopností a prístupov ktoré má študent získať počas štúdia pediatrie. Ciele štúdia slúžia ako základ 
pri hodnotení výkonu študenta v oblasti pediatrie.

Kompetencie
Tieto praktické aplikácie cieľov štúdia budú slúžiť pre hodnotenie výkonu študentov.

1.2. CIELE KURIKULA
•  Nadobudnúť základné poznatky o raste a vývoji a ich klinickej aplikácii od narodenia do 18 rokov života.
•  Rozvíjať komunikačné schopnosti s deťmi, dospievajúcimi
•  a ich rodičmi, čo umožní získať kompletné a presné anamnestické údaje
•  Ovládať metódy fyzikálneho vyšetrenia novorodencov, dojčiat, detí a dospievajúcich
•  Získať poznatky potrebné pre diagnostiku a iniciálnu liečbu bežných akútnych a chronických chorôb.
•  Rozvíjať schopnosti na riešenie klinických problémov.
•  Pochopiť význam vplyvu rodiny a spoločnosti na dieťa v zdraví a v chorobe.
•  Rozvíjaťstratégiu pre podporu zdravia a prevenciu chorôb a úrazov.
•  Rozvíjať primeraný profesionálny prístup a správanie v klinickej praxi.

Praktické aplikácie obsahu štúdia budú slúžiť na hodnotenie výkonu študentov.

Zdôvodnenie
Počas kurzu pediatrie je potrebné zamerať sa na päť všeobecných schopností:

1. uskutočniť rozhovor s pacientom a jeho rodičmi (anamnéza)
2. uskutočniť fyzikálne vyšetrenie
3. preukázať komunikačné schopnosti
4. identifikovať a riešiť klinický problém
5. rozvíjať iniciálny diagnostický a terapeutický plán.

Tieto základné schopnosti sa učia počas štvrtého a piateho roku štúdia.

Potrebné vedom osti a schopnosti
Predchádzajúce vedomosti a schopnosti získané v priebehu predklinických ročníkov:

•  Základné poznatky o anamnéze a fyzikálnom vyšetrení vrátane pochopenia rôznych spôsobov otázok použí
vaných pri rozhovore (otvorené, priame, „stopovacie", a sumárne otázky).

•  Základné poznatky o zákonitostiach rastu a vývoja
•  Základné vedomosti a schopnosti riešiť klinický problém

Náplň štúdia
•  Anamnéza
•  Fyzikálne vyšetrenie
•  Hodnotenie somatického a psychomotorického vývoja
•  Výživa dojčiat a starších detí
•  Prevencia (vakcinácia, skríningové vyšetrenia)
•  Schopnosti riešiť klinický problém
•  Diagnostické a terapeutické postupy
•  Diagnostické a terapeutické výkony (ovládať, vidieť)
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1.3. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ A PRINCÍPY PRE ŠTUDENTOV
•  Študenti prichádzajú na kliniku upravení. Nezabúdajte, že na detských oddeleniach je teplo a prispôsobte 

tomu aj Váš odev.
•  Fonendoskop je základný medicínsky nástroj - patrí k povinnej výbave študenta na stážach z pediatrie.
•  Keď prídete prvýkrát na oddelenie, predstavte sa sestrám a naviažte s nimi primeraný pracovný kontakt. Je 

dôležité aby ste si zvykli diskutovať o deťoch so sestrami. Od sestier sa môžete veľa naučiť- ak máte o to záujem 1
•  Buďte slušní ku každému koho stretnete na oddeleniach. Buďte milí k deťom! Venujte sa aj ich rodičom. Nero

zčuľujte sestry ani ostatných zamestnancov oddelenia. Pomôžte im!
•  Najviac sa dozviete o deťoch, keď ste s nimi. Pohybujte sa medzi deťmi vždy keď to je  možné. Hrajte sa s nimi, 

cíťte sa medzi nimi dobre, rozprávajte sa aj s ich rodičmi. To vám pomôže pochopiť, aký závažný problém 
predstavuje choré dieťa pre rodinu. Je to niečo, čo sa nedá naučiť z učebníc... 1

•  Najdôležitejšou časťou vašej činnosti je čas, ktorý strávite vyšetrovaním detí na oddelení. Väčšine lekárov neprekáža, 
ak neviete okamžite odpovedať na otázky napr. o biochémií zriedkavých metabolických porúch. Sú však právom 
nahnevaní, ak vidia, že sa nestaráte o pacientov!

•  Osobné informácie, ktoré sa dozviete počas stáží považujte za prísne dôverné.
•  Úzkostlivo dbajte o prevenciu šírenia nozokomiálnych nákaz na oddelení:

-  nechoďte medzi deti, ak trpíte akútnou infekciou
-  umývajte si ruky pred a po každom vyšetrení dieťaťa, najmä dojčiat
-  pri vyšetrení novorodencov si odložte prstene a náramky a dôkladne si umyte ruky a predlaktia
-  rešpektujte nápisy typu: „zákaz vstupu"
-  buďte obzvlášť opatrní pri deťoch so zníženou imunitou
-  nevstupujte na oddelenie s taškami, plecniakmi (tieto patria do šatne) a nenoste so sebou 

učebnice alebo skriptá
•  Snažte sa:

-  znížiť u detí na minimum bolesť, nepohodlie, strach a rozpaky. Berte do úvahy ich zvláštne potreby, 
zvýšenú zraniteľnosť a akceptujte ich negativistický prístup

-  porozumieť rodičom, tolerovať ich podráždenosť a nespokojnosť. Buďte k ním zdvorilí a prejavte otvorený 
záujem o problémy, ktoré ich trápia

-pristupovať zodpovedne k vlastnej práci. Prichádzajte na stáže a semináre pripravení. 
Nebojte sa žiadať o pomoc.

-  správať sa k svojim kolegom vždy podľa zásad etiky, čestne a slušne.

1.4. ŠTUDUNÁ LITERATÚRA
•  Kapellerová A. a kolektív: Propedeutika detského lekárstva, Bratislava, UK, 1997
•  Houštek J. a kolektív: Detské lekárstvo, Martin, Osveta/ Avicenum, 1984
•  Kapellerová A. a kolektív: Vybrané kapitoly z pediatrie, Bratislava, UK, 1993
•  Horanský V, Mojžiš R, SlafkovskýA: Pediatria primárnej starostlivosti, Liptovský AAikuláš, Telem 1994
•  Niessen KH: Pediatrie, Praha, Scientia medica, 1996
•  Kovács L. a kolektív: Introduction to pediatrics, ARM333, Bratislava, 2000
•  Lissauer T, Clayden G. ilustrated Pediatrics, Mosby, London 2000
•  AL Olson, N Kaufman, S Marshall, J Woodhead: Pediatrie Core Curriculum. Committee for Medical Student 

Education Program, www.comsep.edu

2. PEDIATRICKÁ PROPEDEUTIKA

2 .1 . ANAMNÉZA
Anamnestický rozhovor s pacientom a jeho rodičmi sa robí v rôznych klinických situáciách, zahŕňajúc vstupný rozhovor pri hos
pitalizácii, prvej návšteve ambulancie, pri pravidelných zdravotných prehliadkach, pri ošetrení v pohotovostnej službe, atď.

•  Študent by si mal uvedomiť, že v rozhovore za rôznych klinických podmienok je niekedy potrebné získať 
kompletnú anamnézu, zatiaľ čo inokedy viac-menej limitovanú, na niečo zameranú, alebo v určitom časo
vom úseku ohraničenú anamnézu. Spočiatku sa kladie dôraz na získanie kompletnej anamnézy. Na úzku 
problematiku sa zameriava až pri opakovanej vizite.

•  Anamnéza sa odoberá od druhej osoby (obyčajne je to rodič) rovnako ako od pacienta. Je treba pamätať na 
to, že spoľahlivosť údajov získaných priamo od pacienta vzrastá s jeho vekom. Študent musí byť opatrný 
v otázkach týkajúcich sa súkromia vo všetkých vekových skupinách a obzvlášť u starších detí a dospievajúcich.

•  Okrem štandardnej anamnézy sa získavajú údaje osobitne dôležité v pediatrii.

5

http://www.comsep.edu


PEDIATRICKÉ KURIKULUM

Osobná anamnéza
•  Novorodenecká anamnéza, vrátane pôrodnej hmotnosti, gestačného veku, komplikácie tehotnosti (infekcie, uží

vanie liekov, alkoholu, drog), rozsah prenatálnej starostlivosti, problémy v novorodeneckom období ako prema- 
turita, respiračný disstres, ikterus a infekcie.

•  Očkovanie
•  Vývoj, je treba pamätať na dôležitosť hodnotenia vývojových skokov pri vyšetrovaní dieťaťa.
•  Výživa, je treba pamätať na dôležitosť hodnotenia množstva, druhu a spôsobu výživy dojčaťa
•  Alergia na lieky, potraviny
•  Prekonané choroby

Rodinná anamnéza
•  Počet a vek súrodencov, konsanguinita, známe genetické ochorenia, úmrtia vo včasnom detstve, kardiovas

kulárne ochorenia, depresia, abúzus alkoholu.

Sodálna a epidem iologická anamnéza
•  Posúdenie domáceho a školského prostredia a vzťahov s rovesníkmi
•  Výskyt infekčných chorôb v okolí dieťaťa

Terajšie ochorenie
•  Prvé príznaky ochorenia, priebeh, doterajšia liečba (relevantnosť anamnestických údajovje obmedzená, ale 

vzrastá s vekom pacienta).
•  Upraviť anamnézu v závislosti na veku dieťaťa, zamerať osobitnú pozornosť na vekovú skupinu: novorode

nec, dojča, batoľa/predškolský vek, školský vek, dospievanie

2 .2 . FYZIKÁLNE VYŠETRENIE
•  Fyzikálne vyšetrenie detí rôznych vekových skupín.
•  Postup vyšetrenia a prístup k pacientovi ovplyvňuje vek dieťaťa.
•  Aspexia ako fyzikálna vyšetrovacia metóda je pri vyšetrovaní dieťaťa veľmi dôležitá.
•  Uskutočniť kompletné fyzikálne vyšetrenie dojčaťa, dieťaťa a dospievajúceho a písomne zdokumentovať 

fyzikálny nález.
•  Demonštrovať základné vyšetrenia najmä v ambulantných podmienkach.
•  Súčasťou fyzikálneho vyšetrenia vo všetkých vekových skupinách je posúdenie stupňa vývoja. Pozorovať 

správanie dieťaťa, napr. strach z cudzích osôb ovplyvňuje schopnosť vyšetrujúceho vykonať vyšetrenie. Ovlá
dať hodnotenie motorického (podľa Vlacha), rečového a sociálneho vývoja. Hodnotenie nástupu puberty 
podľa Tannera

•  Demonštrácia a hodnotenie rôznych fyzikálnych nálezov v rôznych vekových skupinách 
a ich klinický význam.

Celkový vzhľad dieťaťa
•  Rozpoznať príznaky akútneho ochorenia u dojčaťa, batoľaťa a dieťaťa vyšetrením farby kože, typu dýchania, 

stavu hydratácie, stavu vedomia, plaču, sociálnej komunikácie.
•  Poznať dôležitosť pozorovania psychosociálnych vzťahov dieťaťa, správanie, stupeň vývoja, telesný habitus, 

vzťah k rodičom a vyšetrujúcemu.
•  Vitálne parametre
•  Zmerať frekvenciu srdca, dýchania, tlak krvi a telesnú teplotu u dojčaťa a dieťaťa, upozorniť na primeranú šír

ku manžety tlakomera, interval počítania dychov, a normálnu variáciu telesnej teploty závisiacu na mieste 
merania (ústa, konečník, axila),

•  Vedieť normálne hodnoty frekvencie srdca, počtu dychov, krvného tlaku v závislosti od veku dieťaťa,
•  Poznať dôležitosť a význam merania týchto parametrov pri hodnotení klinického stavu dieťaťa.

Merania (Výška, hmotnosť)
•  Presne a správne zmerať výšku, hmotnosť a obvod hlavy;
•  Zaznačiť údaje do percentilového grafu;
•  Poznať normálny vzťah medzi výškou, hmotnosťou a obvodom hlavy
•  Poznať význam longitudináineho zaznamenávania údajov
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Hlava
•  Vyšetriť veľkú a malú fontanelu a zhodnotiť ich veľkosť, úroveň a pulzáciu, zhodnotiť poddajnosť záhlavia
•  Poznať význam starostlivého sledovania obvodu a tvaru hlavy, symetrie, črt tváre, veľkosť uší a ich tvar ako 

súčasť vyšetrenia dysmorfných črt;
•  Vyšetriť strabizmus;
•  Zhodnotiť hydratáciu slizníc.

Krk
•  -a paciou vyšetriť štítnu žľazu a lymfatické uzliny a poznať oblasti, ktoré drénujú.
•  Pamätať na to, že lymfatické uzliny sú v detstve výraznejšie.
•  Poznaťa vyšetriť meningeálne príznaky.

Hrudník
•  Vyšetriť frekvenciu dychová typ dýchania, zhodnotiť vekové odlišnosti.
•  Zhodnotiť frekvenciu dýchania a dychové úsilie ako kritérium respiračného zlyhávania.
•  Rozpoznať stridor, piskoty a rachoty, a rozlíšiť inspiračnú a exspiračnú obštrukciu.
•  Interpretovať menej závažné vedľajšie fenomény ako napr. prenesené z horných dýchacích ciest.
•  Vyšetriť pulz na horných a dolných končatinách a auskultovať srdcové ozvy a vyhodnotiť rytmus, frekvenciu, 

kvalitu oziev a prítomnosť šelestov.

Brucho
•  Pamätať, že okraj pečene, sleziny a obličky môžeme u zdravého novorodenca, palpovať
•  Vyšetriť umbilikálnu oblasť a zamerať sa na prípadné známky infekcie.
•  Vyšetriť brucho: úroveň, priehmatnosť, rezistenciu u dojčaťa alebo malého dieťaťa s letargiou, podráždenosťou 

alebo známkami akútneho ochorenia, s ohľadom na jeho neschopnosť popísať symptómy brušných obtiaží.
•  Vykonať rektálne vyšetrenie a posúdiť jeho indikáciu.

Genitálie
•  Poznať vzhľad chlapčenského a dievčenského genitálu u novorodenca.
•  Poznať abnormality, ako kryptorchizmus, hypospádia, epispádia, rezistencia v testes a iné u chlapca
•  Vyšetriť vonkajšie genitálie u dievčaťa.
•  Pamätať na zachovanie taktu pri uvedených vyšetreniach vo všetkých vekových kategóriách.

Končatiny
•  Vyšetriť bedrové kĺby novorodenca.
•  Rozpoznať artritídu a artralgiu.
•  Zhodnotiť postoj a chôdzu.

Chrbtica
•  Ovládať vyšetrenia na posúdenie prítomnosti skoliózy

Neurologické vyšetrenie
•  Vyšetriť základné reflexy.
•  Vyšetriť rovnováhu, chôdzu, silu a šľachové reflexy.
•  Zhodnotiť vývojové míľniky.
•  Poukázať na význam aspexie pri neurologickom vyšetrení dojčiat i starších detí.

Koža
•  Rozpoznať žltačku, petechie, purpuru, hematómy, bežné materské znamienka (névus flameus, mongolská 

škvrna), vezikuly, urtikáriu a bežné dermatózy, impetigo, ekzém, plienková dermatitída,
•  Vírusové a liekové exantémy.
•  Poznať bežné nálezy na koži spojené s týraním detí.
•  Poznať kožné nádory.
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2 .3 . ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ciele
Preventívna starostlivosť zahŕňa hodnotenie rastu a vývoja, prevenciu infekčných chorôb očkovaním, prevenciu úrazov 
pomocou výchovy, skríning liečiteľných ochorení a podporovanie zdravého životného prostredia a životného štýlu. 
Väčšia časť preventívnej starostlivosti je podrobnejšie opísaná v ďalších častiach pediatrického kurikula.

Potrebné vedom osti a schopnosti
Schopnosťzískavaťpodstatné údaje o zdravotnom stave dietätä a schopnosťefektívne komunikovaťs pacientom a jeho rodičmi. 
Ovládať základy fyziologického rastu a vývoja, výživy, imunológie a epidemiológie.
Využitie skríningu v klinickej medicíne a charakterizovať vlastnosti dobrého skríningového testu.

Náplň štúdia
•  Ovládať vzťah (lekár-pacient-rodina) a zmeny súvisiace s rastom a vývojom dietätä.
•  Vysvetliť praktický postup a uviesť príklady.

Získané znalosti
•  Zvládnuť obsah preventívnej zdravotnej prehliadky a faktory, ktoré určujú frekvenciu takýchto prehliadok.
•  Na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia určiť stavy, ktoré vyžadujú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.

2 .4 . RAST

Ciele
Rast je základnou charakteristikou detského veku. Rýchlosť rastu, konečnú výšku a telesný habitus ovplyvňujú genetic
ké a environmentálne faktory. Pravidelné monitorovanie rastu poskytuje klinikovi jeden z najlepších ukazovateľov 
o celkovom zdravotnom stave dietätä.

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Genetické, emocionálne, nutritívne a endokrinné vplyvy na rast organizmu.

Náplň štúdia
•  Používanie rastových nomogramov pre longitudinálne hodnotenie výšky, hmotnosti a obvodu hlavy dietätä.
•  Abnormality rastu, ktoré si vyžadujú dälšie diagnostické vyšetrenie, ako napr. diskrepancie medzi výškou, 

telesnou hmotnosťou a obvodom hlavy, znížený rast, neprospievanie, obezita, mikrocefalia, makrocefalia.
•  Intrauterinné faktory, ktoré ovplyvňujú rast fétu.
•  Normálne varianty rastu, ako napr. familiárne znížený rast, a konštitučné oneskorený rast.

Získané znalosti
•  Presné meranie výšky, hmotnosti a obvodu hlavy a ich hodnotenie podľa percentilových grafov.
•  Výpočet cieľovej výšky dietätä
•  Zhodnotiť poruchy rastu.
•  Navrhnúť iniciálne vyšetrenie dietätä so zaostávaním v raste.

Klinické prípady
•  3 mesačné dieťa, narodené načas pribralo od narodenia 420 g. Jeho rast je v norme. Rodičia sa zaujímajú či 

je prírastok váhy primeraný. Čo by ste im povedali?
•  15 mesačné dieťa ešte nerozpráva zreteľne. Rodičia sa pýtajú, či nepotrebuje špeciálnu logopedickú starost

livosť. Čo by ste im povedali?
•  Dieťa sa začalo prevracať z bruška na chrbát vo veku 4 mesiacov a sedelo s oporou vo veku 6 mesiacov, ale vo 

veku jedného roka ešte nie je schopné samostatne stáť a sedieť. Rodičia sú znepokojení a pýtajú sa, či je to 
v norme. Vysvetlite Vašu odpoveď.

•  Rodičia 9 mesačného dietätä sa sťažujú na to, že ich dieťa nesedí. Dieťa má mierne zvýšený svalový tonus a dolné 
končatiny v nožnicovom postavení. Vie uchopiť hrkálku, ale nesiaha za predmetmi. Čo by ste povedali rodičom?

•  6 mesačné dieťa má obvod hlavy v pásme 50 percentilov, výšku zodpovedajúcu 5 percentilom a hmotnosť 5 percen- 
til (v 3 mesiaci bolo dieťa v pásme 50 percentilov pre všetky parametre). Je v súčasnosti potrebné dälšie vyšetrenie?

•  14 mesačné, prematúrne dojča nechodí. Vo veku 9 mesiacov sedelo bez opory. V súčasnosti hovorí 2-3 slová, 
stojí bez opory. Prediskutujte vaše úvahy.
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•  Matka 10 ročného dievčaťa chce vedieť kedy začne u jej dcéry menarché. Čo by ste jej povedali?
•  12 ročný chlapec sa sťažuje že je najmenší v triede. Má 130 cm. Chce vedieť, či by nepotreboval lieky na pod

poru rastu. Ako by ste mu objasnili jeho problém?
•  Rodičia 8 ročného dievčaťa sa zaujímajú o výšku, ktorú ich dcéra dosiahne. Čo im poviete?
•  9 mesačný chlapec, ktorého vyšetrujete v ambulancii sa vie s oporou postaviť, chodí po štyroch, chytá pred

mety za pomoci palca a ukazováka (pinzetový uchop) a hovorí ''mama'' a "tata". Jeho rodičia sú znepokoje
ní, že nie je  taký vysoký ako 9 mesačný chlapec od susedov. Čo im odpoviete na ich obavy?

2 .5 . VÝVOJ

G ele
Určenie stupňa somatického, psychomotorického a sociálneho vývoja je dobrým ukazovateľom zdravotného stavu 
dieťaťa. Pediater musí ovládať fyziológiu vývoja aby mohol určiť odchýlky, ktoré môžu byť prvými príznakmi medicín
skej alebo psychickej poruchy u dieťaťa.

Potrebné vedom osti a schopnosti
Základné míľniky v postupe vývoja v jednotlivých obdobiach detstva a dospievania 

Náplň štúdia
•  Rozpoznanie významných zmien vo vývoji:

-  dojčatá - zmeny základných reflexov, svalového tonusu a držania tela; cefalokaudálna progresia motoric
kého vývoja v priebehu prvého roku života; strach z cudzích osôb.

-  Batoľa/dieťa - poruchy správania, koncepcia pripravenosti na školskú dochádzku.
-  Adolescent - postup dospievania a hodnotenie sexuálneho vývoja (podľa Tannera), emocionálny vývoj.

•  Odhaliť včasné príznaky mentálnej retardácie a detskej mozgovej obrny.
•  Používať skríningové vyšetrenie motoriky podlá Vlacha.

Získané znalosti
•  Uskutočniť skríningové vyšetrenie psychomotorického vývoja u pacientov v poradni alebo na oddelení,
•  Interpretácia získaných výsledkov
•  Diskusia s adolescentami a ich rodičmi o najvýznamnejších zmenách tohto vývojového obdobia.
•  Praktické uskutočnenie hodnotenia sexuálneho vývoja (Tanner).

2 .6 . SPRÁVANIE

G ele
Venovanie pozornosti aj nemedicínskym problémom dojčiat, detí a dospievajúcich a ich rodín zvyšuje celkovú starost
livosť o pacienta poskytovaním preventívnych odporúčaní. Ide najmä o poruchy správania, problémy v škole a vplyv 
somatického ochorenia na psychiku dieťaťa. Takýto prístup zvýši sebadôveru u pacientova ich rodín, čo môže mať za 
následok zníženie úzkosti a menej problémov. Poznanie veku primeraného správania taktiež umožňuje lekárovi roz
poznať signifikantne odchylné správanie a umožňuje tak včasnú intervenciu.

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Základné znalosti o somatickom a psychomotorickom vývoji v jednotlivých vekových skupinách.
•  Údaje o sociálnej a ekonomickej úrovni rodiny.

Náplň štúdia
•  Rozpoznať poruchy správania a psychosociálne problémy na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.
•  Diskutovať o typických prejavoch častých porúch správania v rôznych vekových skupinách (napr. dojča: spánko

vé problémy; batoľa /predškolský vek: zmeny nálad, udržiavanie telesnej čistoty, problémy s jedením; základná 
škola, enuréza; stredná škola/vysoká škola: poruchy ovládania, poruchy s príjmom potravy, neprimerané správanie).

•  Rozpoznať somatické ťažkosti, ktoré môžu byť odrazom psychosociálnych problémov (napr. opakované 
bolesti brucha, bolesti hlavy, únava,...)

•  Rozpoznať situácie, kde problémy v rodine prispievajú k poruchám správania u dieťaťa, napr. alkoholizmus,
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násilie v rodine, depresia.
Získané znalosti

•  Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta s poruchou správania.
•  Rozlíšiť veku primerané „normálne" správanie od psychiatrického ochorenia.

Klinické prípady
•  3 ročné dieťa má ísť do škôlky, ale stále má ešte plienky. Čo by ste poradili rodičom?
•  U 16 mesačného dieťaťa dochádza občas k zastaveniu dýchania sprevádzané cyanózou, po ktorom je nieko

ľko sekúnd ochabnuté. Príhody sa objavujú keď je dieťa nahnevané alebo podráždené. Aký je Váš prístup 
k tomuto problému?

•  1 mesačné dieťa sa stále v noci budí. Rodičov to prekvapuje. Ako by ste im to vysvetlili?
•  5 ročné dieťa sa v noci pomočuje. Prediskutujte Váš názor na tento problém.
•  15 ročný chlapec, ktorý bol doteraz stále vyznamenaný, začal chodiť poza školu. Podľa priateľov, sa nezhodol 

s rodičmi. Prestal chodiť na tréningy futbalu, po tom, čo sa pohádal s trénerom. Popíšte váš prístup.
•  Rodičom 7 ročného chlapca oznámi jeho učiteľ, že chlapec v škole neposlúcha, správa sa neprimerane a má 

problém sústrediť sa na vyučovanie. Ako by ste postupovali?
•  14 ročné dievča ušlo po hádke s rodičmi na 2 dni z domu. Prediskutujte počiatočný postup. Koho by ste zavo

lali na pomoc?
•  7 ročné dievča sa sťažuje na bolesti brucha, ktoré pociťuje niekoľkokrát za týždeň, a preto má časté absencie 

v škole. Bolesti nie sú sprevádzané vracaním, nauzeou alebo horúčkou. Ako by ste riešili tento problém ?
•  10 mesačný chlapec, ktorý býval pokojný, keď chodil k opatrovateľke, začal v poslednom čase plakať vždy, 

keď od neho matka odišla. Čo by ste poradili matke?
•  Po hospitalizácii pre pneumóniu, sa 3 ročné dievča začne pomočovať, hovoriť "detskou rečou" a pýta si fľašu. 

Rodičia sú znepokojení a vyhľadajú Vás aby sa spýtali, čo majú robiť. Ako by ste im poradili?
•  Rodičia dvojročného chlapca sa Vás spýtajú ako sa majú správať pri záchvatoch hnevu svojho syna. Uveďte 

ako by ste riešili tieto úlohy.

2 .7 , VÝŽIVA

Ciele
Správna výživa podporuje rast a prispieva k udržiavaniu zdravia. Početné chorobné stavy v pediatrii sa prejavujú poru
chou rastu a podvýživou, preto určenie stavu výživy má základný význam v diagnostike a liečbe.

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Poznať primeranú bilanciu základných živín.
•  Základy biochémie a kalorická hodnota proteínov, uhľohydrátov a tukov.
•  Dôležité vitamíny a ich dietetické zdroje.
•  Úloha výživy v prevencii niektorých chorôb (napr. edukačný program pre prevenciu kardiovaskulárnych 

chorôb u dospelých).
•  Metabolizmus glukózy, glykolýzy a giukoneogenézy.

Náplň štúdia
•  Potrebne množstvo kalórii/deň/kg pre normálny rast u dojčiat a malých detí.
•  Vymenovanie hlavných rozdielov medzi materinským mliekom a bežne dostupnými formulami.
•  Výhody dojčenia a bežné problémy, ktoré sa vyskytujú u dojčiacich matiek.
•  Faktory ktoré prispievajú ku vzniku obezity resp. k neprospievaniu u detí.
•  Plná dojčenecká výživa.
•  Vitamíny ktoré treba suplementovať u dojčiat, detí a adolescentov.
•  Stanovisko k vegetariánskej a vegánskej strave u detí.
•  Chronické chorobné stavy u detí, ktoré vyžadujú špeciálne dietetické postupy alebo špeciálnu diétu, suple- 

mentáciu alebo spôsoby výživy.
•  Poukázať na situácie, kde je diéta esenciálnou zložkou terapie u detí.

Získané znalosti
•  Odporúčania správnej výživy dojčiat:
•  dojčenia versus podávanie formúl
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•  význam a čas pridávania nemliečnych (hutných) zložiek v dojčenskej výžive
•  používanie kravského mlieka
•  Diéta v prevencii a liečbe bežných chorôb v pediatrii (železo, fluór, kalcium a vitamíny).
•  Získanie rutinnej dietetickej anamnézy u dojčiat: typ výživy (dojčenie vs. formula), množstvo, frekvencia. 

Nemliečne prídavky a suplementácia (vitamíny, fluór, železo).
•  Určenie, či dieťa dostavajúce formulu má adekvátne množstvo kalórií.
•  Vytvorenie denného dietetického režimu u starších detí.

Klinické prípady
•  Matka novorodenca sa Ako jeden zo základných kurzov vo štvrtom a piatom roku štúdia, je Vás spýta, či je pre 

ňu dôležité dojčiť. 24 hodín po pôrode má dojem, že nemá dosť mlieka. Poskytnite rady tejto matke vrátane roz
dielov medzi dojčením a umelou výživou.

•  Matka 6 mesačného dieťaťa sa potrebuje vrátiť na plný úväzok do práce. Doteraz dieťa dojčila, aleje pripra
vená prejsť na umelú výživu. Pýta sa, či je to dobré pre jej dieťa. Akú odpoveď by ste jej dali?

•  2 mesačné dieťa je na pravidelnej preventívnej prehliadke. Matka sa pýta na potrebu pridávania vitamínov. 
Porozprávajte sa, kedy a aké vitamíny možno dodávať.

•  4 mesačné dieťa je zatiaľ plne dojčené. Rodičia sa pýtajú kedy môžu prejsťna plnú dojčeneckú stravu. Vysvet
lite Ako jeden zo základných kurzov vo štvrtom a piatom roku štúdia, je Vašu odpoveď. Čo v prípade, ak je 
dieťa na umelej výžive?

•  2 ročné dieťa je prieberčivé vjedle a v dôsledku toho je obmedzený sortiment jedál. Čo by ste poradili jeho rodičom?
•  Päťročný chlapec je vo Vašej ambulancii za účelom predškolského vyšetrenia. Predtým bol v pásme 50 per- 

centil pre výšku aj váhu, teraz je pre hmotnosť v pásme 95 percentil, pričom výška sa stále pohybuje v pásme 
50 percentil. Čo by ste poradili dieťaťu aj jeho rodine?

•  13 ročné dievča dice začať "s diétou" a pýta si od Vás radu. Ako by ste ju vyšetrili a čo by ste jej poradili?
•  16 ročné dievča privedie matka do ambulancie kvôli tomu, že schudla 13 kg za obdobie posledných 6 mesia

cov. Popíšte dôležité údaje z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia a ich vzťah k Vašej diferenciálnej diagnóze.
•  Zdravotne uvedomelí rodičia 1 ročného dieťaťa sa pýtajú, či môžu použiťvo výžive nízkotučné mlieko, nakoľ

ko sa obávajú obezity a srdcocievneho postihnutia. Čo by ste im poradili ?
•  2 mesačné dieťa nerastie ani nepriberá na hmotnosti. Dieťa dostáva 200ml formuly každé 3 až 4 hodiny. Ako 

by ste zistili, či je príjem adekvátny?
•  1 ročné dieťa je stále živené formulou. Rodičia sa pýtajú, či môžu prejsť z formuly na kravské mlieko. Ako by 

ste im poradili?
•  Prediskutujte Váš postoj k dodávke fluóru vo vašej lokalite.

2.8 . PREVENCIA CHORÔB A  PORANENÍ

C ele
Prevencia chorôb otráv a úrazov je súčastbu rutinnej pediatrickej starostlivosti. Zavedenie očkovania viedlo k výraznej 
redukcii výskytu určitých infekčných chorôb. V súčasnosti sú úrazy hlavnou príčinou mortality u detí a dospievajúcich. Pre
vencia chorôb a úrazov má byť hlavnou a opakovanou témou pri preventívnych aj zdravotných návštevách pacienta. Žiaľ, 
nie všetky poranenia sú náhodné - niektoré sú vyvolané samotným pacientom, iné sú zámerne zapríčinené inými osoba
mi. Dopravné nehody spôsobené motorovými vozidlami, vražedné a samovražedné pokusy sú tromi vedúcimi príčinami 
smrti u dospievajúcich. Zneužívanie sa môže vyskytovať v každej vekovej skupine (fyzické, sexuálne a psychické).

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Základné poznatky o epidemiológii, štatistike a prevencii chorôb.
•  Poznanie vplyvu socioekonomických podmienok a okolitého prostredia na prevenciu chorôb a úrazov.
•  Aktívna a pasívna imunizácia, typy vakcín.

Náplň štúdia
•  Základné spôsoby prevencie chorôb a poranení rutinne využívaných v rôznych vekových skupinách.
•  Očkovania vykonávané od narodenia do dospievania, vrátane vedľajších, nežiaducich účinkov a kontraindi- 

kácií u každého z nich.
•  Riziko chorôb a poranení v priebehu rastu a vývoja. Vymenovať nejaké príklady.
•  Úloha lekára v prevencii domácich, dopravných a športových poranení.
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Získané znalosti
•  Rozhovor o očkovaní s rodičmi dojčaťa, batoľaťa a dieťaťa pred nástupom do školy. Informácia o nežiaducich 

a vedľajších účinkoch očkovania.
•  Rozhovor s adolescentmi o prevencii hepatitídy B.
•  Rady pre rodičov o prevencii poranení dojčiat, batoliat, detí predškolského 

a školského veku a dospievajúcich.

Klinické prípady
•  5 dňový zdravý novorodenec pred prepustením z pôrodnice. Aké rady by ste dali rodičom ohľadom kŕme

nia, spánku a celkovej starostlivosti o ich dieťa? Kedy majú očakávať prvú návštevu detského lekára?
•  Zdravé 10 mesačné dieťa sa začína pohybovať po miestnosti a sťahovať predmety na zem. Akú radu dáte 

rodičom pre zachovanie bezpečnosti v domácnosti?
•  4 mesačné dieťa dostane teplotu 40C a je  nepokojné 6 hodín po druhej injekcii Diteper. Rodičia nevedia, 

či ich dieťa má byť aj v budúcnosti očkované. Vysvetlite vaše stanovisko.
•  15 mesačné dieťa je na preventívnej prehliadke. Má byť očkované proti osýpkam, parotitíde a rubeole. Pri 

vyšetrení sa zistí, že má teplotu 37,5C a výtok z nosa. Má byť očkované? Vysvetlite svoju odpoveď.
•  O 6 mesačnom dieťati sa vie, že má oslabenú imunitu. Ako má byť upravený jeho očkovací kalendár?
•  6 mesačné dieťa dostane horúčku a vyvinú sa generalizované kŕče 6 hodín po očkovaní Diteper a HIB. Aké sú 

možnosti pre modifikáciu ďalších očkovaní?
•  Na pôrodnici oznámite rodičom, že novorodencovi treba odobrať krv na "skríning". Vysvetlite rodičom, aký 

to má zmysel.
•  Matka mala anémiu počas tehotenstva. Chce vedieť, kedy je najvhodnejší čas na skríning anémie u dieťaťa. 

Prediskutujte vaše odpovede.
•  Rodičia ročného dieťaťa uvažujú o tom, že ho dajú do jasiel. Radi by s vami prediskutovali výhody a nevýho

dy prípadného rozhodnutia.
•  5-ročný chlapec je pozvaný do ambulancie na preventívnu prehliadku. Čo je náplňou tohoto vyšetrenia?
•  4-ročné dieťa prisťahovalcov príde bez očkovacieho preukazu. Ako by ste získali jeho záznam o očkovaní a aké 

zdroje informácii sú Vám k dispozícii aby ste mohli naplánovaťjeho očkovanie?

2 .9 . PRAKTICKÉ POSTUPY
Cieľom praktickej časti výučby je, aby si študenti medicíny počas štúdia pediatrie osvojili základné neinvazívne metódy 
a vyšetrovacie postupy (skupina 1). Nedá sa však očakávať, že každý študent technicky zvládne aj náročnejšie invazívne pro
cedúry, ako napr. odber krvi u dieťaťa, zavedenie intravenóznej infúzie, lumbáina punkcia, suprapubická punkcia močo
vého mechúra atď. Technické osvojenie si týchto procedúr je úlohou postgraduálnej výchovy lekárov (skupina 2). Omnoho 
dôležitejšie je, aby študenti pochopili základné princípy týchto a ďalších vyšetrovacích metód. Asistent môže demonštrovať 
ich technické aspekty a študenti sa pritom majú naučiť spôsob poskytnutia psychickej podpory dieťaťu pri vyšetrení.

Postupy a m etódy, ktoré majú študenti ovládať (skupina 1)
•  Pediatrická anamnéza a s ňou spojené komunikačné schopnosti
•  Klinické a neurologické vyšetrenie novorodenca
•  Klinické vyšetrenie dojčiat a hodnotenie psychomotorického vývoja
•  Určenie výšky a telesnej hmotnosti a ich hodnotenie podľa nomogramu
•  Dojčenie/umelá výživa -  hodnotenie hmotnosti pred kŕmením a po ňom
•  Určenie kostného veku a pubertálneho vývoja (podľa Tannera)
•  Meranie telesnej teploty (rektálnej a axilárnej)
•  Hodnotenie vitálnych funkcii (frekvencia pulzu a počet dychov)
•  Meranie krvného tlaku v rôznych vekových skupinách
•  Mikroskopické vyšetrenie moču
•  Vyšetrenie stolice na pH a redukujúce látky
•  Výpočet kalorického obsahu jedál
•  Hodnotenie krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu
•  Určenie krvnej skupiny
•  Interpretácia róntgenologického nálezu na pľúcach
•  Interpretácia intravenóznej urografie a mikčnej cystografie
•  Vyšetrenie tonzíl a metódy odberu materiálu na mikrobiologické vyšetrenie
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•  Metódy aplikácie liekov
•  Zostavenie genetického rodokmeňa, hodnotenie výsledkov vyšetrenia chromozómov
•  Výpočet množstva tekutín a elektrolytov, ktoré sa majú podávať dehydratovaným dojčatám s akútnou gas- 

troenteritídou resp. s diabetickou ketoacidózou

Pediatrické postupy a m etódy; ktoré sa majú pozorovať (skupina 2)
•  Technika kŕmenia novorodencova dojčiat
•  Aplikácia nazogastrickej sondy
•  Intravenózne infúzie do vén hlavy a končatín
•  Perorálna aplikácia liekov novorodencom a dojčatám
•  Potný test
•  Metódy odberu krvi a moču
•  Biopsia kostnej drene a lumbálna punkcia
•  imunizácia, test Mantoux
•  Sonografia mozgu a brucha
•  Resuscitácia novorodenca, primárna neonatálna starostlivosť
•  Fototerapia, neonatálny skríning

2 .10 . REFEROVANIE KLINICKÉHO PROBLÉMU
Jasné, stručné a koherentné referovanie klinického problému je dôležitou schopnosťou lekára a neoddeliteľnou súča
sťou dobrej klinickej praxe. Základy tejto schopnosti sa majú začať budovať už počas klinických rokov na lekárskej fakul
te, prax potom prináša ďalšie zdokonaľovanie v tejto oblasti. Budovanie schopnosti referovať pacienta uľahčuje 
uvedený postup, ktorý majú študenti dodržiavať (samozrejme s primeranou flexibilitou) pri referovaní klinických prí
padov na stážach a pri vizitách na oddelení:

•  Najprv: Predstavenie dieťaťa 
-M eno
-Vek
-  Súhrn základného medicínskeho problému („prečo bolo dieťa prijaté?")

•  Potom: Súhrn relevantnej anamnézy dieťaťa:
-  rodinná a sociálna anamnéza
-  pôrod, perinatálne obdobie (vrátane výživy)
-  postnatálny fyzický, psychický a motorický vývoj
-  prechádzajúce ochorenia -  očkovania - terajší zdravotný stav

•  Teraz sa vráťte k súhrnu základného medicínskeho problému a uveďte:
•  Relevantné výsledky klinického vyšetrenia

-  všeobecné príznaky
-príznaky zo strany systému (alebo systémov), ktoré sú spojené s daným klinickým problémom 

(alebo problémami)
-  ostatné dôležité nálezy

•  Hodnotenie klinického problému (problémov)
-  súhrn relevantných anamnestických údajov
-  súhrn relevantných výsledkov fyzikálneho vyšetrenia pri prijatí
-  určenie diagnózy
-  vlastné diferenciálno-diagnostické úvahy

•  Návrh na manažment a liečbu pacienta
-  sú potrebné dodatočné vyšetrenia na spresnenie diagnózy? Aké a prečo?
- aké iniciálne problémy si vyžadujú liečbu?
- stručný popis všeobecných aspektov terapie
-  analýza špecifických aspektov liečby každého problému.
-  aký efekt liečby sa pozoroval do dňa referovania prípadu?
-  aké boli sociálne a psychologické následky problému a jeho liečby?
-  ako bol daný problém vysvetlený dieťaťu a jeho rodičom?
-  aké boli odporúčania na pokračovanie v starostlivosti o deti, ktoré boli medzičasom prepustené z nemocnice?
-  akých problémov sa týkali tieto odporúčania?
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3. PEDIATRIA 1

3 .1 . BEŽNÉ CHOROBY DETSKÉHO VEKU

Zdôvodnenie
Choroba pacienta sa dostáva do pozornosti lekára ako klinický problém. Takými problémami môžu byť subjektívne prí
znaky (napr. bolesti hlavy) alebo komplex symptómov a klinických prejavov (napr. horúčka, vyrážky, angína atď.) ktoré 
vedu k návšteve lekára. Inokedy sa zistí patologický nález pri fyzikálnom, laboratórnom a/alebo znázorňovacom vyšetre
ní pacienta. Lekár rieši zdravotné problémy pacienta pomocou údajov získaných z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, 
a v prípade potreby aj z výsledkov laboratórnych vyšetrení a/alebo znázorňovacích metód.

Lekár v priebehu procesu riešenia klinického problému obyčajne vytvorí problémový zoznam, ktorý obsahuje dife- 
renciálnu diagnostiku každého identifikovaného príznaku. Diagnostický proces si vyžaduje poznanie etiológie, pato- 
fyziológie a epidemiológie choroby, pohlavie, etnické pozadie, prostredie pacienta a tiež jeho predchádzajúci 
zdravotný stav. U dojčiat, detí a adolescentov má lekár prihliadnuť na vplyv veku, vývojového štádia a rodinného pro
stredia. V prvom rade sa majú brať do úvahy častejšie choroby a klinické stavy, no zoznam má obsahovať aj zriedka
vejšie chorobné stavy, ktoré majú vzťah k riešenému problému.

Prvým krokom je určiť, čí daný nález je variant normy alebo je súčastbu menej alebo viac závažného patologického stavu. Zoznam 
chorôb nie je vyčerpávajúci, pri jeho zostavovaní sa dôraz kládol najmä na diagnózy, ktoré sú typické pre pediatrickú prax.

Bežné pediatrické choroby sú kategorizované ako „Klinické problém/'. Každý problém je sprevádzaný zoznamom najčastejších 
diagnóz a tiež zoznamom menej častých, no dôležitých diagnóz, ktoré sa majú brať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike. V niekto
rých prípadoch treba uvažovaťaj o zriedkavých stavoch, tieto nie sú zaradené do základného zoznamu. Študenti budú musieť rozšíriť 
diferendálnu diagnostiku aj za hranice základných stavov, aksi to vyžaduje analýza stavovú jednotlivých konkrétnych padentov.

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Patofyziológia bežných chorôb
•  Základy epidemiológie chorôb
•  Základy farmakológie vrátane poznania hlavných skupín lieková liečiv
•  Základné schopnosti zbierania klinických údajov

Náplň štúdia
Pomocou zoznamu klinických príznakov (ľavý stĺpec) pripraviť diferendálnu diagnostiku a zdôvodnenie pomocou 
uvedených chorobných stavov (stredný a pravý stĺpec):

•  Identifikovať bežné stavy (stredný stĺpec):
-  Etiológia a/alebo patofyziológia
-  Anamnéza, priebeh choroby
-  Subjektívne príznaky a klinická symptomatológia
-  Iniciálne laboratórne testy a /a lebo  znázorňovacie metódy indikované pre príslušnú diagnózu
-  Plán iniciálnej liečby

•  Identifikovať alebo vylúčiť menej časté chorobné stavy v tabuľke (pravý stĺpec):
-  Etiológia a /alebo patofyziológia
-  Subjektívne príznaky a klinická symptomatológia
-  Iniciálne laboratórne testy a /a lebo  znázorňovacie metódy indikované pre diagnózu 

Získané znalosti
•  Vytvoriť diagnosticky prístup ku ktorémukoľvek klinickému problému uvedenému v tabuľkách.
•  Vysvetliť ako sa menia fyzikálne nálezy, klinické vyšetrenie a manažment mnohých klinických stavov 

v závislosť od veku pacienta. Uviesť špecifické príklady.
•  Diskutovať o faktoroch, ktoré sa majú brať do úvahy pri rozhodovaní o ambulantnej liečbe 

alebo hospitalizácii pacienta.
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3 .1 .1 . CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST

Klinický príznak Bežné stavy Treba vylúčiť
Kašeľ Infekcia horných dýchacích ciest

Sinusitída
Bronchiolitída
Laryngotracheobronchitída
Pneumonia
Astma

Cystická fibróza 
Pertussis
Ašpirácia cudzieho telesa 
TBC
Chlamýdiová pneumonia 
Bronchitída 
GE reflux

Horúčka Bakteriémia (okultná)
Infekcia močového traktu 
(pyelonefritída)
Virózy (nešpecifické)
Vírusové exantémy
(varicella, piata choroba, osýpky)
Skarlatina

Vírusové exantémy 
(rubeola) 
Meningitída 
Septická artritída 
Juvenilná
reumatoidná artritída
Osteomyelitída
TBC
Kawasakiho choroba 
Febrilné kŕče

Angína Faryngitída
(streptokoková, skarlatina, 
vírusová atď.) 
Mononukleóza

Peritonzilámy 
a retro-faryngeálny 
absces
Krčná lymfadenitída 
Reumatická horúčka Otitída

Stridor inspiračný Infekcie horných dýchacích ciest 
(Laryngitída, epiglotitídal!) 
Hypertrofia tonzíl, 
adenoidné vegetácie

Vrodené chyby 
Nádory (nos,ústa)

Stridor exspiračný Infekcie dolných dýchacích ciest 
Ašpirácia cudzieho telesa 
Astma bronchiálna

Vrodené chyby 
Kompresia dýchacích ciest 
(lymfadenopatia, tumor) 
Trauma

Klinické prípady

3.1.1.1. Kašeľ
•  2 ročné dieťa s anamnestickými údajmi - 3 dni kašle, má bolesti v hrudníku a teplotu 39,8C. Pri vyšetrení 

zistíte bilaterálne krepitus. Rtg hrudníka potvrdí zmeny v interstíciu. Chladové aglutiníny sú pozitívne. 
Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku. Vysvetlite najpravdepodobnejšiu etiológiu a základný postup pri 
diagnostike a terapii.

•  Privezú 6 týždňové afebrilné dieťa s konjunktivitídou, dráždivým kašľom a tachypnoe. Pri vyšetrení zistíte 
bilaterálne rachoty a vrzoty. Rtg zobrazuje drobnoškvrnité zatienenia a hyperinfláciu. Čo je najpravdepo
dobnejšia diagnóza? Vysvetlite možnú etiológiu a základný postup pri diagnostike a terapii.

•  6 mesačné dieťa, narodené v 28. týždni gestácie má príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, kašle 
a zrýchlene dýcha. Pri vyšetrení zistíte sťažené dýchanie s vťahovaním epigastria a jugula, periorálnu cyanó- 
zu, pri auskultácii oslabené dýchanie a rachoty. Na rtg snímku hrudníka je obojstranne perihilózne pruhovi- 
té zatienenie a hyperinflácia. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku. Vysvetlite najpravdepodobnejšiu 
etiológiu a základný postup pri diagnostike a terapii.

•  4 ročný chlapec náhle pri hre z plného zdravia začne kašlať, dusí sa a omodráva. Čo očakávate, že sa znázor
ní na rtg hrudníka? Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?

•  2 ročné dieťa náhle začalo kašľať, dýchanie je zrýchlené a pískavé. Dieťa je afebrilné. Pri vyšetrení zistíte hypo- 
ventiláciu, vrzgoty a piskoty. Aká je najpravdepodobnejšia príčina?
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•  1 mesačné dojča má týždeň kašeľ a nádchu. Postupne sa vyvíjajú záchvaty kašľa sprevádzané cyanózou. Dieťa je 
afebrilné. Fyzikálne vyšetrenie pľúc medzi záchvatmi kašľa je vnorme. Počet leukocytov 28 000 (14% segmentov. 
86% lymfocytov). Rtg hrudníka je bez patologického nálezu. Aká je najpravdepodobnejšia etiológia a aký je 
liečebný postup?

•  7 ročný chlapec príde s anamnestickým údajom 2 týždne trvajúceho kašľa, nádchy po infekcii horných ciest 
dýchacích. Kašeľ sa stupňuje v noci a často sa naň budí. Matka pozorovala, že dieťa má "zápach z úst", Akýje 
váš názor a aký by bol váš prístup k tomuto problému?

•  11 ročné dievča príde kvôli častým záchvatom kašľa sprevádzaných dýchavicou, ktorých počet sa v chlade stupňuje. 
Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza a ako by ste postupovali?

•  16 ročný chlapec príde kvôli kašľu a dýchavici po cvičení. Tieto ťažkosti ovplyvňujú jeho  výkon pri futbale. 
Ako by ste postupovali?

3.1.1.2. Horúčka
•  2 týždňové dieťa prinesú s teplotou 40C. Pri vyšetrení sa nezistí žiaden závažnejší nález. Čo môže byť príči

nou? Rozoberte možné diagnostické postupy.
•  7 mesačné dievča privezú s teplotou 38,5C, mierne zvýšenou dráždivosťou a nechutenstvom. Ako by ste 

postupovali?
•  7 mesačné dievča privezú s teplotou 41 C, mierne zvýšenou dráždivosťou a nechutenstvom. Vo vašej diferen- 

ciálnej diagnostike uvažujete o infekcii močových ciest. Ako by ste postupovali v tomto prípade?
•  8 ročné dieťa s teplotou 40,5C má bolestí hlavy. Pri vyšetrení je prítomná opozícia šije. Rozveďte Vaše podo

zrenie, a zvoľte vhodný diagnostický postup.
•  6 mesačné dieťa má 3 dni vysoké teploty a pri vyšetrení normálny nález. Na štvrtý deň sa objaví erytematóz- 

ny makulo-papulózny exantém a horúčka prudko klesne. Akú chorobu má dieťa? Ako by ste ju liečili?
•  7 ročné dievča príde s 24 h trvajúcim kašľom, nádchou, konjunktivitídou a teplotou 41 C. Po 24 hodinách sa 

u nej objaví makulózny exantém, ktorý sa šíri od hlavy na zvyšok tela. Prítomné sú aj šedo-biele malé bodky 
na bukálnej sliznici, Aká je vaša diagnóza ? Ako to treba liečiť? Je možná prevencia?

•  4 ročný chlapec príde s 5 dňovou anamnézou teploty s exantémom. Užíval Paralen a Amoxicilin, ktoré nemali žia
daný efekt. Pri vyšetrení je dráždivý s teplotou 41 C, bilaterálnou konjunktivitídou, zväčšenými lymfatickými uzli
nami, opuchnutými rukami a makulo-papulóznym exantémom. Rozoberte diferenciálnu diagnózu a navrhnite 
plán vyšetrení.

3.1.1.3. Bolesťhrdla
•  6-ročné dieťa príde s horúčkou, bolesťami hlavy, hrdla a zároveň s drobným, krupicovitým červeným exan

témom, ktorý sa začal najprv vaxilách a na krku a postupne sa rozšíril na celé telo, v tvári je periorálny výbled. 
Vyšetrením zistíme faryngitídu, cervikálnu lymfadenopatiu. Aká je diagnóza a aké je etiologické agens? Ako 
sa má liečiť táto choroba?

•  9 ročné dieťa s bolesťami hrdla a teplotou 39,5C. Vyšetrenie odhalí miernu cervikálnu lymfadenopatiu a veľ
mi červené mandle. Aká je vaša diferenciálna diagnostika a ako by ste postupovali?

•  14 ročné dievča sa sťažuje na to, že sa necíti vo svojej koži, má bolesti hlavy a hrdla. Zistíte zväčšené tonzily s čap
mi, petechie na sliznici faryngu, cervikálnu lymfadenopatiu a splenomegáliu. Pred troma dňami mala predpí
saný Ampicilin pre streptokokovú angínu, teraz má difúzny erytematózny exantém. Rozoberte diferenciálnu 
diagnostiku a liečbu.

3.1.1.4. Infekcia horných dýchacích desí
•  3 ročný chlapec s nádchou je mierne dráždivý počas posledných 48 hodín má teplotu okolo 39C. Aká je prav

depodobná diagnóza a ako by ste ho liečili?
•  11 ročný chlapec máva na jar upchatý nos a svrbenie očí. Príznaky sa zhoršujú počas posledných troch rokov. 

Navrhnite diagnózu a ďalší postup.
•  16 mesačné dieťa prinesené s opuchnutými viečkami a teplotou 40,5C. Pri vyšetrení zistíte periorbitálny 

edém a erytém. Rozoberte diferenciálnu diagnostiku a navrhnite diagnostický postup.
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3 .1 .2 . CHOROBY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Klinický problém Bežné stavy Treba vylúčiť
Bolesti brucha Gastroenteritída 

Apendicitída 
Infekcia močového 
traktu (pyelonefritída) 
Obstipácia 
Koliky
Pneumonia, lymfadenitída

Vaskulitída
(Schonleinova- Henochova)
Gastritída
Invaginácia
Tehotenstvo
Zápalové ochorenie čreva 
Peptickývred 
Torzia ovária/testes 
Malignita
Inkancerovaná hernia 
Psychogénna bolesť

Zvracanie Gastroenteritída 
Gastroezofagálny reflux 
Pylorostenóza 
V priebehu infekcie 
(angína, otitída,atď.)

intestinálna obštrukcia 
Diabetická ketoacidóza 
Intrakraniálna hypertenzia 
Hepatitída 
Pyelonefritída 
Tehotnosť
Kongenitálna adrenálna 
hyperplázia

Hnačky (+/- zvracanie) Gastroenteritída (vírusová a bakteriálna) 
Giardiáza

lntolerancia kravského 
mlieka (sójového) 
Hemolytický-uremický syndróm 
Dehydratácia, Neprospievanie

Bolesti hlavy Tenzná, migréna, atď. 
Kŕče (febrilné, epilepsia) 
Trauma hlavy 
Sinusitída 
Otitída
Refrakčná chyba

Zvýšený intrakraniálny tlak 
Tumory mozgu 
Hydrocefalus Hypertenzia

Klinické prípady

3.1.2.1. Bolesti brucha
•  10 mesačného chlapca prinesú so záchvatmi nepokoja počas ktorých dvíha nohy, priťahuje ich k bruchu 

a rodičom sa zdá že má bolesti brucha. Je letargický a má subfebrility. Čo by ste zahrnuli do diferenciálnej 
diagnostiky? Popíšte ako by ste pokračovali.

•  3 ročné dieťa má 48 hodín teplotu, vracia a má hnačku. Popíšte Váš postup pri diferenciálnej diagnostike. 
Rozoberte zásady diagnostiky a nálezy pri fyzikálnom vyšetrení.

•  1 ročného chlapca priniesli s údajom, náhle vzniknutých, 6 hodín trvajúcich veíkých bolestí brucha. Po nich stúpla 
teplota. Trikrát vracal. Hnačku nemal. Bolesť lokalizuje doprava. Rozoberte Váš prístup k tomuto pacientovi. Aký 
rozdiel by nastal ak by bolo pacientom dievča?

•  8 ročné dievča má bolesti brucha, svrbenie na gluteách a dolných končatinách a opuch kĺbov. O čom by ste 
uvažovali pri diferenciálnej diagnostike?

•  Matka nahmatala tumorózny útvar v bruchu 14 mesačného dieťaťa počas kúpania. Čo by mohlo byť príčinou? 
Čo by ste povedali matke?

•  ó ročné dieťa s teplotou a bolesťou brucha má riedke krvavé stolice a na koži ojedinelé petechie. Rozoberte 
diferenciálnu diagnostiku a počiatočný postup u tohto pacienta.
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3.1.2.2. Hnačka
•  1 ročné dieťa privezú pre 3 dni trvajúce vracanie a hnačku. Rozoberte vhodný postup pri vyšetrení a liečbe.
•  Na vyšetrenie prinesú 3 ročné dieťa s tri dni trvajúcimi vodnatými, zapáchajúcimi stolicami, flatulenciou 

a anorexiou. Je známe, že 2 deti, ktoré chodia do tej istej škôlky mali podobné príznaky v priebehu posled
ných mesiacov. Aké etiologické agens prichádza do úvahy?

3.1.2.3. Obstipácia
•  6 ročný chlapec má už 6 týždňov bolesti brucha. Ako by ste pristupovali k tomuto problému?

3.1.2.4. Bolesti hlavy
•  14 ročné dievča príde na pohotovostnú ambulanciu s bolesťami hlavy, ktoré lokalizuje do pravej strany 

a popisuje ich ako "najhroznejšie bolesti hlavy aké kedy mala". Popisuje, že pred bolesťou vidí záblesky. Rozo- 
berteVaše počiatočné kroky a liečbu pacientky.

•  9 ročný chlapec máva niekoľkokrát za týždeň bolesti hlavy. Matka ho privedie na vyšetrenie k pediatrovi. 
Prediskutujte Váš prístup k tomuto dieťaťu.

•  6 ročné dievča, ktoré má kŕče vanamnéze sa informuje, či môže dostať vodičský preukaz. Čo by stejej poradili?

3 .1 .3 . HEMATOLOGICKÉ A ONKOLOGICKÉ CHOROBY

Klinický problém Bežné stavy Treba vylúčiť
Ĺymfadenopatia Infekcie (mononukleóza, bakteriálne 

adenitídy, iné vírusové infekcie)
Kawasakiho choroba
Leukémia/Lymfóm
HIV/A1DS
Choroba mačacieho škrabnutia

Splenomegália Systémové infekcie 
Mononukleóza

Leukémia/Tumory 
Hemolytická anémia 
Kosáčikovitá anémia

Hepatomegália Hepatitída Kongestívne zlyhanie srdca 
Cirhóza

Abdominálna masa Obstipácia Wilmsov tumor
Neuroblastóm
Rabdomyosarkóm
Lymfóm
Hydronefróza
Intususcepcia

Bledosť/Anémia Sideropenická anémia 
Chronické ochorenia

Hemolytická anémia 
Kosáčikovitá anémia 
Okultné krvácanie 
Otrava ortuťou 
Malignity

Krvný výron/Petéchie Trauma
Vaskulitída

Hemofília
Von Wilebrandova choroba
Henochova-Schoenleinova
purpura
Leukémia
Infekcia/Sepsa
Meningokokcémia
Trombocytopénia
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Klinické prípady

3.13.1. Lymfadenopatia
•  10 mesačné dievča je vyšetrované pre opakované pneumónie a neprospievanie. Ukončila liečbu amoxicilí- 

nom bez zlepšenia klinického stavu. Pri fyzikálnom vyšetrení zistíte plienkovú dermatitídu, herpes labialis, 
kašeľ a zväčšené axilárne a inguinálne lymfatické uzliny. Ako by ste postupovali pri vyšetrení tejto pacientky? 
Ktorej choroby sa obávate najviac?

•  6 ročné dievča, dovtedy zdravé sa dostaví na vyšetrenie so zatvrdnutou, 3-5-cm veľkou prednou cervikálnou 
lymfatickou uzlinou. Rozoberte diferenciálnu diagnostiku a základné postupy.

3.13.2. Splenomegália
•  Pri prvom vyšetrení 10 mesačného dojčaťa zistíte nepokoj, subfebrility a slezinu hmatnú 6 čm pod rebrovým 

oblúkom. Prediskutujte Váš diagnostický postup u tohto pacienta.
•  U 10 ročného chlapca s kosáčikovou anémiou zistíte splenomegáliu. Prediskutujte Vaše názory a postup u tohto padenta.

3.1.33. Hepatomegália
•  Štvorročné dieťa má nauzeu, vracia, má teplotu a je unavené. Pri fyzikálnom vyšetrení má ikterické skléry a tuhý okraj 

pečene 3 cm pod rebrovým oblúkom. Aké dälšie vyšetrenia plánujete?

3.13.4. Hematológia
•  2 ročné dievča prinesú kvôli krvácaniu z nosa a petechiám na dolných končatinách. Je afebrilná a pri vyšet

rení je objektívny nález negatívny. Nedávno prekonala infekciu horných ciest dýchacích. Aká je diferenciál- 
na diagnostika a základný postup ?

•  4 ročný chlapec má horúčku, niekoľko dní je bledý a podráždený. Pri vyšetrení má petechie, hmatnú pečeň 
aj slezinu. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku a úvodný postup u tohto pacienta.

•  Pri preventívnej prehliadke zistíte u 1 ročného chlapca hemoglobín 8,8, hematokrit 27 a stredný objem eryt
rocytov 68. Prediskutujte váš diagnostický postup a navrhnite liečbu.

3 .1 .4 . CHOROBY MOČOVÝCH CIEST

Klinický problém Bežné stavy Treba vylúčiť
Hematuria Trauma

Infekcia močových ciest
Akútna poststreptokoková GN 
HUS
Henoch-Schoenleinova purpura

Proteinúria Ortostatická Glomerulonefritída 
Nefrotický syndróm

Polyuria, polydipsia Diabetes insipidus 
Tubulopatie

Diabetes mellitus 
Primárna polydipsia

Bakteriúria Infekcia močových ciest 
Pyelonefritída

Asymptomatická bakteriúria

Kŕče Febrilné kŕče 
Intoxikácia

Elektrolytové poruchy 
(Na, K, Ca, atď.)
Epilepsia, status epilepticus 
Toxická encefalopatia

Delírium/Kóma Infekcia (encefalitída, meningitída)
Hypoglykémia
Diabetická ketoacidóza

Trauma hlavy 
Intoxikácia, abúzus 
Hepatálna insuficiencia 
Reyov syndróm
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3 .1 .5 . PORUCHY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

Zdôvodnenie
Neprerušenýprísun vody, elektrolytov a kalórií je zvlášť potrebný u dojčiat a mladých detí vzhľadom na ich zvýšený obsah telesnej 
vody a zvýšenú intenzitu bazálneho metabolizmu. Deti, ktoré nie sú schopné prijímaťtekutiny per os musia dostaťprimerané mno
žstvo intravenóznych tekutín v záujme prevencie dehydratácie a elektrolytovej disbalancie. Deti so zvýšenými stratami tekutín sa 
veľmi rýchlo dehydratujú. Dehydratácia bez primeranej liečby môže viesť k poruche vedomia, vaskulárnemu kolapsu, renálnej 
insuficiencii a nakoniec k smrti. Mladšie dojčatá s gastroenteritídou sú zvlášť ohrozené dehydratáciou a preto je gastroenteritída 
významnou príčinou morbidity a mortality dojčiat na celom svete.

Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Fyziologické koreláty:

-  Distribúcia vody a elektrolytov v telesných priestoroch.
-  Zmena objemu celkovej telesnej vody a jej distribúcie medzi telesnými priestormi u novorodencov, dojčiat 

a starších deti.
-  Vzťah medzi intenzitou bazálneho metabolizmu a dennou spotrebou vody.
-  Denná spotreba glukózy na prevenciu ketózy.
-  Význam hormónov nadobličiek a antidiuretického hormónu (ADH) pre udržiavanie telesnej vody a sérovej 

koncentrácie sodíka a glukózy.
•  Poznanie renálnej funkcie a rozlišovanie medzi renálnou a prerenálnou azotémiou.

Náplň štúdia
•  Patofyziologické aspekty liečby pediatrického pacienta tekutinami:

-  Patofyziológia hypematriemickej a hyponatriemickej dehydratácie.
-  Denná potreba vody a elektrolytov.
-  Faktory, ktoré zvyšujú dennú potrebu tekutín.
-  Stavy pri ktorých má byť parenterálny prívod tekutín obmedzený (syndróm neprimeranej sekrécie ADFI, 

S1ADH), kardiálna insuficiencia, renálna insuficiencia)
•  Liečba pediatrického pacienta, ktorý potrebuje náhradu deficitu tekutín:

-  ríčiny excesívnych strát tekutín, ktoré vedú k dehydratácii.
-  Klinické komplikácie elektrolytových porúch, včítane hypernatriémie, hyponatriémie, hyperkaliémie, 

a acidózy.
-  Vplyv pH na sérovú koncentráciu draslíka
-  Elektrolytové zloženie štandardných perorálnych a intravenóznych rehydratačných roztokov.
-  Primerané laboratórne vyšetrenia a interpretácia ich výsledkov.

Získané znalosti
•  Získať anamnestické údaje na posúdenie stupňa dehydratácie.
•  Rozpoznať fyzikálne príznaky dehydratácie.
•  Výpočet zloženia a ordinovanie intravenóznych roztokov pre pacienta s dehydratáciou následkom 1) gastro- 

enteritídy, resp. 2) diabetickej ketoacidózy.
•  Poznať klinické následky elektrolytových porúch, včítane hypernatriémie, hyponatriémie, hyperkaliémie, 

a hypokaliémie ako aj efektu pH na sérovú koncentráciu kalia.
•  Primerane informovať rodičov o indikácii a dávkovaní perorálnych rehydratačných roztokov pri liečbe ľahkej 

/stredne ťažkej a závažnej dehydratácie.

Klinické prípady
•  Zdravé 6 ročné dievča je prijaté na plánovanú operáciu. Váži 28 kg. Napíšte jej návrh na intravenóznu pred

operačnú infúziu.
•  2 ročný chlapec je po úraze hlavy v komatóznom stave. Váži 14 kg. Ktoré faktory treba brať do úvahy pri den

nej ordinácii tekutín?
•  7 mesačné dojča má 24 hodín teplotu, vracia a má hnačky. Na základe čoho by ste určili, či pacienta možno 

liečiť ambulantne alebo je potrebné ho hospitalizovať a podávať tekutiny intravenózne?
•  Dojča, ktoré váži 8 kg má asi 12% dehydratáciu. Aký je deficit tekutín a ako ho treba doplnit? Aký intravenózny 

roztok treba použiť? Ktoré laboratórne vyšetrenia sú potrebné?
•  2 mesačné dojča bolo privezené na lekársku pohotovosť pre kŕče. Anamnéza odhalí, že dieťa má už 5 dní 

hnačku a bolo kŕmené iba vodou a jablkovou šťavou. Čo môže byť príčinou kŕčov a ako by mali byť liečené?
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•  9 mesačné dojča má hnačku a známky dehydratácie mierneho stupňa. Jeho elektrolyty sú Na 162 mmol/1, 
K 5,6 mmol/1, Cl 122 mmol/1, NaHC03 12 mmol/1. Počas intravenóznej rehydratácie dostane generalizované 
kŕče. Čo bola pravdepodobná príčina kŕčov?

•  9 mesačné dojča vracia a má hnačky. Má suché sliznice a zníženú tvorbu sĺz a moču. Dobre pije tekutiny. Roz
hodnete sa, že ho budete liečiť ambulantne. Aký typ tekutín použijete a aké inštrukcie dáte rodičom?

•  9 ročné dieťa s diabetickou ketoacidózou má Na 13 2 mmol/I, K 5,4 mmol/l, Cl 103 mmol/I, NaHC03 4 mmol/1. Ak 
sa upraví deficit tekutín a klesne glykémia, čo sa stane s hladinami K?

•  10 ročný chlapec sa sťažuje na "tmavý moč" a cefaleu. Pri vyšetrení moču sa zistí hematúria a proteinúria. Pre
diskutujte diagnostiku u tohto pacienta.

•  4 ročný chlapec je u lekára pre "opuchnuté oči". Je afebrilný. Nedávno bol "prechladnutý". Prediskutujte 
ďalšie vyšetrenia a diferenciálnu diagnostiku..

•  2 ročné dievča vyšetrujete pre horúčkovité ochorenie, pričom má v moči ketolátky+, bielkoviny+. Za predpokladu, 
že ostatný močový nález je v norme, prediskutujte Váš diagnostický záver.

3 .2 . TERAPEUTICKÉ POSTUPY V DETSKOM VEKU

Zdôvodnenie
Racionálne používanie liekov je základom terapeutických postupov v medicíne, najmä v pediatrii. Primeraná a úspeš
ná liečba si vyžaduje voľbu správneho lieku v primeranej dávke a vhodnej aplikačnej forme s vhodným časovým dáv
kovaním na maximalizáciu compliance. Farmakokinetika (absorpcia, metabolizmus, distribúcia a eliminácia) liekov sa 
mení v závislosti od veku a fyziologického dozrievania jednotlivých systémov.
Potrebné vedom osti a schopnosti

•  Základy farmakológie
•  Základné poznatky o fyziológii rastu a vývoja dieťaťa.
•  Patofyziológia bežných chorôb

Náplň štúdia
•  Popísať mechanizmy ktoré ovplyvňujú farmakokinetiku bežne používaných liekov v pediatrii. Osobitný 

dôraz sa kladie na absorpciu, distribúciu, metabolizmus a elimináciu liekov
•  Poznať lieky ktoré sú kontraindikované alebo sa majú používať so zvýšenou opatrnosťou v určitých vekových 

skupinách
•  Faktory, ktoré ovplyvňujú sekrédu lieku do materinského mlieka.
•  Edukácia pacienta o význame predpísaných liekov.
•  Ovládať používanie nasledujúcich liekovv ambulantnej praxi, včítane situácií, kedy NIE JE používanie lieku primerané:

-  analgetiká /  antipyretiká
-  antibiotiká
-  bronchodilatanciá
-  kortikosteroidy
-  antitusiká
-  vitamíny /  minerálne látky

Získané znalosti
•  Napísať recept
•  Vysvetliť ako sa vypočítava dávka lieku pre dojčatá a deti
•  Uviesť najbežnejšie generiká používané pre nasledujúce chorobné stavy:

-  otitis media
-  obštrukčná bronchitída, alergická rinitída
-  infekcia močových ciest
-  horúčka
-  streptokoková faryngitída 

Klinické prípady
•  3 ročné dieťa má zápal stredného ucha a teplotu 39,1 C. Prediskutujte Váš počiatočný názor na liečbu.
•  18 mesačné dieťa má zápal očných spojiviek. Je afebrilné a nemá zapálené viečka. Prediskutujte Vašu terapiu.
•  4 ročné dievča má prvýkrát infekciu močových ciest. Pri chemickom vyšetrení moču sa zistila "záplava" leu

kocytov a početné baktérie. Popíšte Váš postup u tohto dieťaťa.
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•  6 mesačné dojča má byť očkované treťou dávkou DiTePer, Hib. Matka udáva, že dieťa malo pri predchádza
júcom očkovaní proti tým istým chorobám 24 hodín horúčku a bolo výrazne dráždivé. Čo urobíte?

•  ó ročný chlapec kašle už 3 dni. Kašeľ sa výrazne stupňuje v noci. Je unavený, afebrilný a má počuteľné difúz
ne vrzgoty nad celými pľúcami. Aký by bol Váš postup a liečba?

•  13 ročný chlapec kašle a má už týždeň bolesti v hrudníku. Na začiatku choroby mal subfebrilty. Predtým res
piračné problémy nemal. Popíšte Váš diagnostický a terapeutický postup.

•  10 ročné dievča sa sťažuje na upchatý nos, bolesti hrdla a hlavy. Tieto ťažkosti mala v priebehu posledných 
troch rokov každú jeseň, ale tento rok sa príznaky zhoršili. Popíšte základný postup pri tomto probléme.

•  2 ročné diéta sa škrabe na ramenách a nohách už niekoľko týždňov. Na extenzorových plochách ramien, nôh a tak
tiež v lakťových a podkolených jamkách má erytémové ložiská so zreteľnými exkoriáciami. Ako by ste liečili tento stav?

•  4 ročný chlapec má už týždeň nádchu. Teraz má zlatožlté, mierne mokvavé chrasty na nbse a na hornej pere. 
Aká je diagnóza a terapia?

•  11 ročný chlapec má zapálené hrdlo a pozitívne ASO. Preberte Váš diagnostický postup a terapiu.
•  15 ročné dievča má zapálené hrdlo, opuchnuté predné aj zadné krčné lymfatické uzliny a splenomegáliu. 

Má tiež pozitívne ASO. Vysvetlite Váš terapeutický postup.
•  Dlhšie sledovaný pacient s astmou sa sťažuje na kašeľ a sťažené dýchanie, ktoré sa nelepší po inhalácii vento- 

linu. Ako by ste pokračovali?
•  6 ročný chlapec pred týždňom začal chodiť na plávanie do plavárne. Teraz sa sťažuje na bolesť ucha. Je afeb

rilný. Cíti bolesť pri dotyku pravého ucha. Vonkajší zvukovod je naplnený hnisavým sekrétom. Diskutujte 
o Vašej diagnóze a o terapeutickom pláne.

•  Matka prinesie 18 mesačné dieťa na preventívnu prehliadku. Rodina sa chystá stráviť letnú dovolenku v kem
pingu vo Vysokých Tatrách a matka sa informuje o repelentoch proti hmyzu a opaľovacích krémoch. Akú 
radu by ste jej dali?

•  13 ročná pacientka sa sťažuje na akné. Pozorujete drobné až veľké, komedonové až pustulózne akné na tvá
ri a pleciach. Čo by ste jej poradili?

•  3 ročné dieťa je na lekárskej pohotovosti pre akútny nástup stridoru a tachypnoe. Prediskutujte Váš prístup 
k tomuto pacientovi z hľadiska anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, diferenciálnej diagnostiky a terapie.

•  4 mesačné dojča prinesú na pohotovosť s teplotou 39,5C a petéchiami. Prediskutujte dôležité momenty 
z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.

•  3 ročný chlapec je na lekárskej pohotovosti so 48 hodinovou anamnézou kašľa a sťaženého dýchania za 
posledné 2 hodiny. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku a popíšte základné princípy terapie.

•  14 mesačné dieťa je odoslané na vyšetrenie pre symetrické tonicko-klonické kŕče, ktoré trvali 2-3 min. Dieťa 
bolo spočiatku spavé, ale teraz je  prebudené a čulé. Má teplotu 40C a nemá opozíciu šije. Predtým sa cítilo 
dobre. Očkované bolo riadne. Vymenujte ďalšie dôležité body, ktoré treba zistiť v anamnéze a pri fyzikál
nom vyšetrení, spresnite vhodné diagnostické postupy a navrhnite terapiu. Podajte vysvetlenie rodičom.

•  Čo ak dieťa je ešte stále somnolentné a pri vyšetrení zistíte opozíciu šije? Popíšte, ako tento fakt môže ovplyv
niť diferenciálnu diagnostiku a základnú liečbu.

•  4 ročného chlapca privezú pre krátkodobú stratu vedomia a vracanie po páde z výšky 2 metrov. Ako by ste 
ho vyšetrili a čo vás bude zaujímať?

•  Zatelefonuje matka, že jej 18 mesačné dieťa sa oblialo šálkou vriacej kávy, ktorú stiahlo zo stola a pritom si 
polialo tvár aj hrudník. Aké sú Vaše odporúčania?

•  4 ročné dievča je privezené na vyšetrenie pre náhly vznik tachypnoe, dyspnoe a kašľa počas osláv kamarát- 
kiných narodenín. Keď sa začali tieto príznaky, deti jedli zákusok a zmrzlinu. Na stole boli arašidy a malé cuk
ríky. Vysvetlite Vaše počiatočné úvahy a popíšte správny postup pri vyšetrení a liečbe.

•  ó ročné dieťa pohrýzol pes na tvári a ramene. Prediskutujte Vaše obavy a základné zásady terapie.

3 .3 . GENETICKÉCHOROBYAKONGENITÁLNEMALFORMÁCIE

Zdôvodnenie
Lekár má byť pripravený na diagnostiku genetických chorôb a kongenitálnych malformácií. Genetické choroby, t. j. 
stavy zapríčinené abnormálnymi génmi a chromozómami sa majú odlíšiť od kongenitálnych malformácií, t.j. od stavov 
ktoré sa zisťujú pri narodení a nie sú podľa súčasných poznatkov viazané na špecifické zmeny chromozómov a génov. 
Genetické abnormality môžu vyvolať metabolické poruchy, špecifické orgánové dysfunkcie a abnormality sexuálnej 
diferenciácie. Rast a vývoj môže byť ovplyvnený genetickými poruchami ako aj kongenitálnymi malformáciami.
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Potrebné vedom osti a schopnosti
•  Základné vedomosti o štruktúre a funkcii génov
•  Základné vedomosti o mechanizmoch dedičnosti. Multifaktoriálna dedičnosť, stav nosičstva, 

gény a genetická väzba
•  Základy embryológie

Náplň štúdia
•  Diskutovať o fyzikálnych nálezoch pri nasledujúcich diagnózach:

-  Abnormality autozómových chromozómov (napr. trizómia 21)
-  Abnormality sexuálnych chromozómov (napr. Turnerov syndróm,

Klinefelterov syndróm, fragilný X syndróm)
-  Iných genetických chorôb (napr. cystická fibróza)
-  Kongenitálnych malformácií (napr. spina bifida)

•  Identifikovať bežne používané prenatálne diagnostické metódy a ich indikácie, napr. alfa fetoprotein, 
amniocentéza.

•  Diskutovaťo účinku teratogénnych agensov včítane: alkohol, hydantoín, fajčenie matky, drogy.
•  Pozbierať relevantné informácie na vyšetrenie genetických chorôb a kongenitálnych anomálií (anamnéza, 

fyzikálne vyšetrenie, atd.)
•  Zostaviť genetický rodokmeň

Získané znalosti
Pozbierať základné údaje z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a laboratórnych testov pri vyšetrení dieťaťa so suspekt- 
nou genetickou chorobou alebo kongenitálnou vývojovou chybou.

Klinické prípady
•  3 ročné zdravé dievča privedú na vyšetrenie pre opakované pneumónie (päťkrát v priebehu dvoch rokov). 

Z anamnézy zistíte, že má aj chronické hnačky. Je v pásme piatich percentil výšky a hmotnosti. Na základe 
anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia urobte diferenciálnu diagnoastiku. Ktorá konkrétna genetická choroba 
môže prichádzať do úvahy? Vytvorte rodokmeň, ak má podobné ochorenie teta (matkina sestra) a sesternica 
(dieťa matkinho brata).

•  Novorodenec, pochádzajúci z rodiny, ktorú dobre poznáte, má epicanthus, malé uši, je hypotonický, má 
krátke široké ruky a nohy, brachycefaliu a srdcový šelest. Matka si všimne že dieťa "vyzerá ináč" ako ostatní 
traja súrodenci po narodení. Vysvetlite Váš postup pri vyšetrovaní tohto dieťaťa. Ako by ste riešili tento prob
lém s rodičmi?

•  Rodičia 2 ročného chlapca s oneskoreným psychomotorickým vývojom udávajú mentálnu retardáciu u nie
koľkých členov rodiny. Aká diagnóza prichádza do úvahy a ktorý diagnostický skríning by ste použili?

•  Novorodenec ženského pohlavia má širokú kožnú riasu na šiji a opuchnutý chrbát nôh. Aký diagnostický 
postup by ste zvolili a ktoré ďalšie abnormality by ste hľadali?

•  Matka novorodenca Vám povie, že počas gravidity užívala fenytoín a chce vedieť aké účinky to môže mať na 
dieťa. Aká bude Vaša odpoveď?

•  Na pôrodnici vyšetrujete dieťa, ktoré je  malé vzhľadom k svojmu gestačnému veku a má mikrocefaliu. Ktoré 
dôležité otázky treba dať matke?

•  Stretnete sa s rodičmi, ktorí očakávajú prvé dieťa. Povedia Vám, že matkina sesternica prvého stupňa má cys
tickú fibrózu. Chcú vedieť, aká je pravdepodobnosť, že ich dieťa bude postihnuté touto chorobou. Akú radu 
im dáte?

•  Matka 2 ročného dieťaťa, ktoré má kosáčikovú anémiu je tehotná a chce vedieť aké riziko postihnutia touto 
chorobou hrozí jej ďalším deťom. Čo by ste jej poradili?

•  Matka Vášho pacienta vám povie že je tehotná. Prenatálne ultrazvukové vyšetrenie plodu dokáže nález spi
na bifida. Matka chce byť podrobne informovaná o tejto choroby. Čo by ste jej poradili? Aké opatrenia treba 
podniknúť v čase pôrodu a v novorodeneckom období?
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