Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Pediatria pre sociálnu prácu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového
hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické poznatky z odboru pediatria s dôrazom na vekové osobitosti, psychomotorický
vývoj, zdravý vývin dieťaťa, s dôrazom na výživu a prostredie, preventívne programy (napr. očkovanie,
dispenzarizácia) a základné hodnotenie vývoja detí. Dôležitou súčasťou je získavanie poznatkov o ochrane detí
pred chorobami a škodlivými vplyvmi prostredia. Tiež by si mali študenti osvojiť základy prvej pomoci pri
závažných klinických stavoch, poraneniach a pri otravách. Problémy sociálnej pediatrie a sociálnej intervencie
v oblastiach ako napr. týranie detí, delikvencia mladistvých, drogové závislosti, charakteristiky
multidisciplinárneho prístupu v riešení otázok sociálnej pediatrie v spolupráci s rodičom, lekárom, učiteľom
a sociálnym pracovníkom.
Stručná osnova predmetu:
 Rast a vývin dieťaťa.
 Fyziológia a patologické stavy novorodeneckého obdobia.
 Imunita, poruchy imunity, alergia, očkovanie.
 Výživa a poruchy výživy.
 Choroby tráviaceho systému; Choroby dýchacieho systému; Choroby srdca a krvného obehu; Choroby
krvi a krvotvorných orgánov; Choroby obličiek a močových ciest; Choroby endokrinného systému.
 Infekčné choroby v detskom veku.
 Choroby kože.
 Urgentné stavy v detskom veku.
 Vrodené ochorenia.
 Detská onkológia.
 Paliatívna starostlivosť u detí a adolescentov.
 Otravy.
 Problematika týraného dieťaťa.
 Sociálna pediatria a sociálna intervencia.
Odporúčaná literatúra:
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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