
 
PODMIENKY PRE ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE PREDMETU  

FARMAKOLÓGIA ZRIEDKAVÝCH CHORÔB – LETNÝ SEMESTER 2021/2022  

1. Prednášky prebiehajú online v aplikácii MS Teams.  

2. Odporúčané dokumenty k štúdiu budú vyučujúci zverejňovať priebežne v aplikácii MS TEAMS.  

3. Účasť na prednáškach je povinná.  

4. Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá vypracovanú zadanú úlohu. Úlohou sa 

rozumie vypracovanie príspevku podľa vopred definovanej štruktúry o vybranom orphan lieku 

(OMP) a jeho následne odprezentovanie dvojicou študentov (prezentácia podľa štruktúry na 10 

min). Príspevok bude následne publikovaný v Lekárnických listoch (pokyny viď nižšie). 

Spracovanie zadaných úloh a zrozumiteľnosť si študenti vo dvojiciach navzájom skontrolujú. 

Prezentácia príspevkov prebieha na pridelenej prednáške. Termín odovzdania príspevkov do 

Lekárnických listov je 9 týždeň. Príspevky sú zverejnené až po korekcii jedným z prednášajúcich. 

Autormi zverejnených príspevkov sú obidvaja študenti a prednášajúci. 

5. Študent získa certifikát po úspešnom absolvovaní predmetu.  

Odporúčaná literatúra:  

 Kubáčková K. kolektív: Vzácná onemocnění, Mladá fronta 2014, s 304, ISBN ISBN 

9788020431493  

 https://www.ema.europa.eu/en 

• www.orpha.net  

• http://www.rd-action.eu/  

• https://www.health.gov.sk/Clanok?2-vyzva-ERN-30-11-2019  

• https://ec.europa.eu/health/ern_en  

• https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_sk  

• http://sazch.sk/pracoviska-pre-zch/  

 

V Bratislave 3. 2. 2021   PharmDr. T. Foltánová, PhD.  

Doc. PharmDr. P. Křenek, PhD.  

vedúci Katedry farmakológie a toxikológie  



Pokyny na vypracovanie príspevku do Lekárnických listov 

Rozsah: 1000 – 1500 slov 

Typ písma: Times New Roman; Veľkosť: 12; Riadkovanie: 1,15 

Štruktúra článku: 

1. Prehľadná charakteristika ochorenia, na ktoré je liek určený (uviesť znenie indikácie), 

mechanizmus choroby, do ktorého liek zasahuje. 

2. Ako liek pôsobí (Mechanizmus účinku lieku). 

3. Klinické štúdie potvrdzujúce účinnosť a bezpečnosť lieku, primárny endpoint (primárny 

koncový ukazovateľ), počet pacientov. 

4. Bezpečnosť a nežiaduce účinky lieku. 

5. Tabuľka - Základné informácie o lieku 

 

Názov lieku  

Liečivo  

ATC  

Dátum registrácie  

Dátum kategorizácie  

Ďalšie monitorovanie – čierny trojuholník Áno/nie 

Typ registrácie Podmienečná registrácia/ Výnimočná 
registrácia/Štandardná registrácia 

 

Na záver príspevku treba uviesť informáciu: 

Príspevok vznikol v rámci predmetu Farmakológia zriedkavých chorôb na FaF UK v LS 2021/2022. 

Mená študentov 3/4. roč. na FaF UK v Bratislave 

Meno prednášajúceho Katedra farmakológie a toxikológie FaF, UK v Bratislave 

Projekt je podporený grantom KEGA 089UK-4/2021. 

Vzor článku si môžete pozrieť tu  

 

  

https://sazch.sk/nove-moznosti-liecby-spinalnej-muskularnej-atrofie-sma-onasemnogen-abeparvovek/


Pokyny na vypracovanie prezentácie  

Dĺžka prezentácie max 10 min! 

Členenie: 

1. Diagnóza 

2. Liečivo a jeho mechanizmus účinku 

3. Klinické štúdie preukazujúce účinnosť a bezpečnosť 

4. Nežiaduce účinky 

5. Tabuľka - Základné informácie o lieku 

 

Názov lieku  

Liečivo  

ATC  

Dátum registrácie  

Dátum kategorizácie  

Ďalšie monitorovanie – čierny trojuholník Áno/nie 

Typ registrácie Podmienečná registrácia/ Výnimočná 
registrácia/Štandardná registrácia 

 

 

 


