
 
 

 

 

 

 

Ústav lekárskej informatiky 
Trieda SNP 1, 040 11  Košice 

IČO: 00397768, IČ DPH: SK2021157050 

tel./VoIP: +421 55 / 234 3341 

e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk, http://www.medic.upjs.sk  

 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia súvisiace s opatreniami na zabránenie šírenia 

koronavírusu na Slovensku a na predĺženie prerušenia prezenčnej formy výučby do 29.3.2020, 

zadávam študentom Verejné zdravotníctvo (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska 

informatika vo VZ 2 nasledovnú prácu na doma, ktorú je potrebné spracovať a odovzdať 

najneskôr do 5.4.2020. 

1. Zopakovať si informácie o základných princípoch, prístupe a klinických otázkach medicíny 

založenej na dôkazoch (študijné materiály). 

2. Na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch a vedeckých prác z elektronických 

informačných zdrojov použiteľných pre medicínu založenú na dôkazoch vypracujte referát 

klinických štúdií na tému súvisiacu s riešením Vami zvoleného zdravotného problému pacienta 

(Predstavte si situáciu, že ste lekár(ka) a do Vašej ambulancie prišiel pacient, ktorého zdravotný 

problém je potrebné riešiť (prevencia, diagnostika, rehabilitácia alebo liečba)). 

o Zdravotný problém pacienta budete riešiť na základe výsledkov získaných z externých 

zdrojov, t.j. troch vedeckých prác/štúdií. Vedecké práce zamerané na problém Vášho 

pacienta vyhľadajte v relevantných elektronických informačných zdrojoch (nie google 

a pod.) pomocou vhodne zvolených kľúčových slov. Väčšina zdrojov je dostupná 

v anglickom jazyku, preto aj kľúčové slová zadávajte v angličtine. 

o Použite elektronické informačné zdroje (zoznam nájdete na stránkach Univerzitnej 

knižnice) ako sú databázy: ScienceDirect, PubMed, ClinicalTrials, UpToDate, Ebsco 

a pod. Pre prihlásenie z domu použite nastavenia prehliadača podľa návodu „Vzdialený 

prístup k predplateným elektronickým informačným zdrojom“, ktorý je dostupný na tej 

istej stránke Univerzitnej knižnice. Použite len práce, ktoré budú dostupné ako plné 

texty (nie abstrakty). 

o Tri Vami vybrané relevantné práce na tému súvisiacu s riešením Vami zvoleného 

zdravotného problému pacienta (výsledkom vyhľadávania je zvyčajne viac prác) si 

preštudujte a do referátu vyberte len informácie o spracovávaných údajoch (koľko 

pacientov bolo zahrnutých do štúdie, koľko skupín tvorili, ktoré charakteristiky boli 

sledované a prečo, ako boli štatisticky hodnotené, aké sú závery štúdie, odporúčania pre 

prax a pod.). Práce popisujúce všeobecné informácie a poznatky o ochoreniach nebudú 

akceptované. 

o Referát spracujte vo forme textového dokumentu (napr. MS Word) s názvom VZm-

číslo_skupiny-priezvisko-meno.docx (napr. VZm-1-kovac-jan.docx) a s nasledujúcou 

štruktúrou: 

 Titulná strana (univerzita, fakulta, názov témy, Vaše meno a priezvisko, študijný 

odbor a skupina, akademický rok) 

 Úvod (stručne popíšte klinický problém Vášho pacienta (vybrané ochorenie, jeho 

príznaky, priebeh, možnosti liečby a pod.) 

 Článok/štúdia 1 (informácie z prvej vedeckej práce) 

 Článok/štúdia 2 (informácie z druhej vedeckej práce) 

 Článok/štúdia 3 (informácie z tretej vedeckej práce) 

https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=59
https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/
https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://clinicaltrials.gov/
https://www.uptodate.com/home
https://health.ebsco.com/


 Záver (Vaše celkové zhodnotenie/zhrnutie a porovnanie metód/výsledkov 

použitých štúdií) 

 Referencie (zoznam použitých zdrojov (meno autora/autorov, názov štúdie, zdroj, 

rok vydania ...), vrátane odkazov na ne) 

3. Na základe podkladov z referátu vytvorte krátku prezentáciu (napr. MS PowerPoint) s názvom 

VZm-číslo_skupiny-priezvisko-meno.pptx (napr. VZm-1-kovac-jan.pptx). 

4. Splnenie práce na doma potvrďte a vypracovaný referát s prezentáciou odošlite prostredníctvom 

formulára najneskôr do 5.4.2020. Upozornenie: Posielajte len finálne verzie prác. Pomocou 

formulára môžete potvrdenie a vypracované dokumenty odoslať len raz! 

5. Referát v tlačenej forme odovzdáte vyučujúcemu a prezentáciu odprezentujete na praktickom 

cvičení po obnovení prezenčnej výučby. 

 

Košice, 18. marca 2020 

 doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. 

 prednosta ústavu 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oy29VsDjUKH9vc4QWEwbfdOrFpF6spNpUFJ3-JoCOhUMU84RVc4WDZNNlk3UEcxT0hON0FTWVhDRi4u

