
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Farmaceutická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Patológia zriedkavých chorôb 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hodiny prednášok týždenne , prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. - 5. semester 

Stupeň štúdia: Mgr. = 1.+ 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: žiadne 
 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Povinná účasť na 80 % prednášok a seminárna práca 

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu získa študent základné informácie o heterogénnej 
a rozsiahlej skupine chorôb s nízkou prevalenciou (6 – 8000 zriedkavých chorôb s prevalenciou nie viac ako 5 
z 10 000 obyvateľov EÚ). Vzhľadom na veľký rozsah/kapacitu cieľom je informovať študentov o základných 
prístupoch, vedeckom poznaní a informačných zdrojoch, kde si aj v budúcnosti budú vedieť nájsť dôležité 
informácie o zriedkavých chorobách. Následne sa študent na konkrétnych príkladoch zriedkavých chorôb 
oboznámi s vybranými zriedkavými chorobami, ktoré sa už aj na Slovensku liečia v rámci národnej siete 
pracovísk pre zriedkavé choroby.  

Stručná osnova predmetu:  

 Koncept a definícia zriedkavých chorôb v Európe a vo svete 

 Diagnostika zriedkavých chorôb a možnosti ich prevencie 

 Význam pacientskych skupín pre rozvoj problematiky 

 Praktické príklady vybraných zriedkavých chorôb – metabolické choroby, choroby dýchacieho 
systému, nervového systému, nervovosvalové choroby, choroby krvi, imunitného systému 

,  

Odporúčaná literatúra:  

 Kubáčková K. kolektív: Vzácná onemocnění, Mladá fronta 2014, s 304, ISBN ISBN 9788020431493 

 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/ 

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský  

Poznámky: predmet sa otvorí, ak si ho zapíše najmenej 15 študentov 

Hodnotenie predmetov 
 

Vyučujúci: odborníci - lekári z Špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby, PharmDr. Tatiana 
Foltánová, PhD., PharmDr. Eva Kráľová, PhD., PharmDr. Eva Malíková,PhD., MUDr. Viera Nemčeková, PhD., 
MPH, MUDr. Petr Novák, PhD.,PharmDr. Jana Schweigertová, PhD. 
 

Dátum poslednej zmeny: 11.9.2020 

Schválil: prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH 
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