
Gynekológia a pôrodníctvo

Puberta – fyziológia, patológia 

Štandardné vyšetrovacie metódy v prenatálnej starostlivosti 

Deflexné polohy plodu

Menštruačný cyklus

Anatómia ženských rodidiel

Vysoký priamy a hlboký priečny stav hlavičky

Gynekologické vyšetrenie ženy (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, bimanuálne vyšetrenie)

Hyperprolaktinémia a galaktorea

Vývoj placenty a poruchy jej vývoja

Kolpitída, vaginóza

Obdobia života ženy

Pôrodný šok

Onkologický skríning v gynekológii

Amenorhoea

Preeklampsia

Manažment endometriózy u neplodnej pacientky

Oplodnenie a vývoj plodu

Infekcie v puerpériu

Poruchy menštruačného krvácania

Etika v gynekológii a pôrodníctve, etika v asistovanej reprodukcii

Intrauterinná hypoxia plodu – príčiny, diagnostika

Pelvic pain syndróm

Právne aspekty asistovanej reprodukcie v EU, legislatíva darcovstva gamét

Placenta praevia

Riadenie menštruačného cyklu

Diagnostické metódy funkcie placenty a stavu plodu

Choroby uropoetického systému v gravidite

Dysmenorhoea, dyspareunia

I.doba pôrodná

Eklampsia

Syndróm polycystických ovárií, hirzutizmus

III.doba pôrodná

Predčasný pôrod

Vulvitis, pruritus a dystrofie vulvy

Graviditas extrauterina

Diabetes mellitus a gravidita

Endometrióza

Endokrinné žľazy a fertilita

HELLP syndróm

Neepiteliálne malígne nádory ovária

Antikoncepcia –plánované rodičovstvo

Patológia pupočníka

Benígne nádory ovária



Pôrodnícka analgézia a anestézia

Predčasne narodený novorodenec

Benígne ochorenia mliečnej žľazy

Poruchy priebehu puerpéria

Sectio Caesarea

Hormonálna liečba v gynekológii

Zobrazovacie diagnostické metódy v gynekológii a pôrodníctve

Pôrodný traumatizmus novorodenca

Hormonálna antikoncepcia

Vývoj urogenitálneho systému a vývojové chyby rodidiel

Smrť ženy v gravidite, počas pôrodu a v šestonedelí

Hormonálne aktívne nádory ovária

Infekčné choroby v gravidite

Intrauterinná rastová retardácia plodu

Amenorhoea – diagnostický postup

Antropozoonózy a gravidita

Patológia šestonedelia

Prevencia v gynekológii

Fyziologické šestonedelie

Nepravidelnosti pánvy a pôrodných ciest

Detská gynekológia

Placentárne hormóny

Kritické stavy v pôrodníctve

Malígne procesy vulvy a vagíny

Fyziologický novorodenec – ošetrenie po pôrode, vyšetrenie

Poruchy III.doby pôrodnej

Pelvická zápalová choroba

Diagnostika a diferenciálna diagnostika gravidity GE

Popôrodné krvácanie

Chlamýdiové urogenitálne infekcie, mykoplazmavé a ureplazmové infekcie u žien

II.doba pôrodná

Endokrinné ochorenia a gravidita

Neplodnosť – príčiny, diagnostika neplodného páru

Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite

Forceps a vákuumextrakcia

Podiel mužského faktora pri liečbe neplodnosti

Spontánny potrat

Anémie v gravidite

Anovulácia – príčiny, diagnostika a liečba

Trombofílie a gravidita

Poloha koncom pánvovým

Metódy asistovanej reprodukcie

Uterus a ovárium – zmeny počas gravidity

Asynklitizmus

Cervicitída, endometritída



Gestačná trofoblastická choroba

Rh inkompatibilita

Adnexitída a parametritída

Funkcia fetoplacentárnej jednotky

Poruchy kontrakčnej činnosti počas pôrodu

Zachovanie fertility u onkologických pacientov, kryokonzervácia gamét a embryí 

Vývoj CNS a respiračného systému

Kardiovaskulárne choroby v gravidite a počas pôrodu

Pelveoperitonitída, peritonitis diffusa

Vývoj kardiovaskulárneho systému a fetálny krvný obeh

Abruptio placentae praecox

Benígne lézie vulvy, vagíny a cervixu maternice

Umelé ukončenie gravidity

Hypertenzné ochorenia v gravidite

Karcinóm ovária 

Prenatálna starostlivosť

Priečna a šikmá poloha plodu

Benígne nádory maternice

Fyziologické zmeny organizmu počas gravidity

AIDS a gravidita, pokrok v štúdiu HIV/AIDS

Malígne nádory tela maternice 

Sexuálne prenosné ochorenia

Intrauterinná smrť plodu – príčiny, diagnostika, terapia

Klimaktérium 

Manažment fyziologického pôrodu

Poruchy koagulácie v pôrodníctve

Descensus a prolapsus uteri 

Implantácia embrya a implantačné zlyhanie

Prenášanie a indukcia pôrodu

Prevencia a včasná diagnostika malígnych nádorov  

Sekundárna amenorhoea

Predčasný odtok plodovej vody

Inkontinencia moču u žien  

Diferenciálna diagnostika graviditas extrauterina

Geneticky podmienené vrodené vývojové chyby plodu

Karcinóm cervixu maternice  

Kardiotokografia, pulzná oxymetria, STAN

Viacplodová gravidita

Prekancerózy vulvy, vagíny a cervixu maternice  

Skríning vrodených vývojových chýb plodu

Krvácanie v tehotnosti – príčiny, diagnostika, terapia

Malígne nádory prsnej žľazy 

Hormonálna substitučná liečba – nové poznatky

Ruptúra maternice


