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Zdravé starnutie – 48 hodín 
 

27 hodín – teoretická časť 

 

1. hodina 

Stretnutie účastníkov kurzu, predstavenie, organizačné pokyny k teoretickej časti kurzu 

Gerontológia – úvod, základné pojmy 

Zmeny v starobe 

Diskusia 

 

2. hodina  

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Malnutrícia  

Diskusia 

 

3. hodina  

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Obezita 

Diskusia 

 

4. hodina  

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Etické aspekty ošetrovania seniora – rodina a seniori a násilie na starých ľuďoch 

Etické aspekty ošetrovanie seniora – etický kódex v ošetrovateľstve a etické problémy v 

geriatrii 

Etické aspekty ošetrovanie seniora – charta práv pacienta, právo na strane starších 

Diskusia 

 

5. hodina – 6. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Demencia – základné pojmy 

Demencia – typy demencií 

Demencia a výživa 

Demencia - liečba 

Diskusia 

 

7. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Alzheimerova choroba 

Diskusia 

 

8. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Depresia u seniorov 

Diogenov syndróm 

Diskusia 

 

9. hodina  

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Dôležitosť pohybu v živote seniora 
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Riziká zníženia alebo neexistencie pohybovej aktivity 

Vhodné a nevhodné typy cvičení 

Diskusia 

 

10. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Ochorenia tráviacej sústavy 

Diskusia 

 

11. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Ochorenia vylučovacej sústavy 

Diskusia 

 

12. hodina – 13. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Ateroskleróza 

Vysoký a nízky krvný tlak 

Kardiovaskulárne ochorenia – druhy a ich príznaky 

Diskusia 

 

14. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Malý a veľký telový obeh 

Choroby krvi 

Diskusia 

 

15. hodina – 16. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Osteoporóza – diagnostika, príčiny, symptómy 

Prevencia a liečba a výživa 

Diskusia 

 

17. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Význam očkovania u seniorov 

Druhy očkovania a možné riziká 

Diskusia 

 

18. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Alergie u seniorov – druhy alergických reakcií 

Alergény – druhy alergénov 

Špecifické prejavy alergie u seniorov 

Diskusia 

 

19. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Koža u seniorov – suchá koža, starecké a pigmentové škvrny, bradavice, cysty, kožné 

výrastky a nádory, dekubity 
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Diskusia 

 

20. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Inkontinencia  

Rôzne druhy ťažkostí spojených s močením 

Benígna hyperplázia prostaty 

Diskusia 

 

21. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Najčastejšie sa vyskytujúce gynekologické ochorenia 

Diskusia 

 

22. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Možnosti transplantácie orgánov na Slovensku 

Diskusia 

 

23. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Preventívne prehliadky hradené zo všeobecného zdravotného poistenia 

Význam prevencie 

Diskusia 

 

24. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Spolupráca pri liečbe 

Podpora pacienta zo strany rodiny a lekára 

Diskusia 

 

21 hodín – praktická časť 

 

25. hodina 

Stretnutie účastníkov kurzu, prezentácia, testovanie skrátených a oslabených svalov (cvičebný 

úbor do telocvične a tenisky) 

 

26. hodina – 27. hodina 

Cvičenia na fitloptách 

 

27. hodina – 29. hodina 

Nordic walking – pred ZŠ Dr. D. Fischera, za každého počasia, trasa: Kežmarok – 

Ruskinovce 

 

30. hodina – 31. hodina 

Cvičenia na fitloptách 

 

31. hodina – 33. hodina 

Sauna a posilňovňa 
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34. hodina – 36. hodina 

Nordic walking – pred ZŠ Dr. D. Fishera, za každého počasia, trasa: Kežmarok – Dvorce 

 

37. hodina – 38. hodina 

Cvičenie na fitloptách 

 

38. hodina – 40. hodina 

Sauna a posilňovňa 

 

41. hodina – 43. hodina 

Nordic walking – pred ZŠ Dr. D. Fischera, za každého počasia, trasa: Kežmarok – Mlynčeky 

cez Stráne pod Tatrami 

 

44. hodina – 45. hodina 

Cvičenia na fitloptách 

 

46. hodina 

Čo je to stomatológia 

Z čoho sa skladajú zuby 

Aké zuby poznáme 

Ako vzniká zubný kaz 

Na aké zákroky máme nárok bezplatne z poisťovne 

Diskusia 

 

47. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Paradentóza 

Diskusia 

 

48. hodina 

Zopakovanie predchádzajúcej hodiny 

Zubná náhrada – typy, starostlivosť o zubnú náhradu, život so zubnou náhradou 

Diskusia 

 

 

 

 


