
Pediatria

Kritické srdcové chyby

Dif. dg. lymfadenopátií

Očkovanie – princípy, očkovací kalendár

Pneumónie u novorodencov, dojčiat a batoliat

Nekonjugovaná hyperbilirubinémia

Nežiaduce účinky dlhodobej liečby kortikoidmi a možnosti ich prevencie

Pneumónie u starších detí

Konjugovaná hyperbilirubinémia

Dedičné metabolické poruchy cukrov (galaktozémia, fruktozémia, glykogenózy)

Tuberkulóza

Nauzea a vracanie u detí

Komplikácie a následky nedonosenosti a nízkej pôrodnej hmotnosti

Akútna bronchitída, akútna bronchiolitída

Dif. dg. hepatosplenomegálie

Kongenitálne vírusové a bakteriálne infekcie novorodenca (TORCH, GBS, E.coli)

 Bronchiálna astma

Dif. dg. hematúrie

Infekčné choroby kože v detskom veku

 Cystická fibróza

 Dif. dg. proteinúrie

Primárne a sekundárne imunodeficiencie (AIDS)

Vrodené srdcové chyby s ľavo-pravým skratom

Dif. dg. bezvedomia

Sinusitídy, tonzilitídy, adenoidné vegetácie

Vrodené srdcové chyby s pravo-ľavým skratom

Dif. dg. edémov

Novorodenecký skríning, pôrodný traumatizmus

Infekčné endokarditídy

Hypoglykémie v detskom veku

Juvenilná idiopatická artritída

Myokarditídy a perikarditídy

Kŕče v detskom veku

Choroby kostí (osteomyelitída, aseptické nekrózy, osteoporóza)

Akútna hnačka v detskom veku

Poruchy funkcie hypofýzy, diabetes insipidus

Neinfekčné choroby kože v detskom veku (atopická dermatitída, urtika, seboroická dermatitída, 

hemangiómy)

Chronické nešpecifické črevné zápaly u detí 

Diabetes mellitus I. typu

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (CAN)

Malabsorpčný syndróm a celiakia

Resuscitácia dieťaťa, hypovolemický a anafylaktický šok

Antibiotická liečba v pediatrii

Vírusové hepatitídy a chronické hepatitídy

Poruchy metabolizmu vody a sodíka a draslíka

Kardiomyopatie



Podvýživa a neprospievanie

Vrodené vývojové chyby CNS

Metabolické choroby pečene, hepatálna insuficiencia

Rast a vývin dieťaťa, puberta

Anémie (mimo anémií z nedostatku železa)

Aspirácia cudzieho telesa

Dysrytmie u detí

Anémie z nedostatku železa

Ochorenia kôry nadobličiek

Srdcová nedostatočnosť a jej liečba

Akútne leukémie, malígne lymfómy

Primárna monosymptomatická nočná enuréza

Artériová hypertenzia

Vrodené a získané koagulopátie

Otitída, mastoiditída, skríning porúch sluchu

Infekcie horných a dolných močových ciest

Dif. dg. chronického kašľa

Numerické a štrukturálne anomálie autozómov a gonozómov

Vezikoureterový reflux a obštrukčné uropatie, retentio testis

Vrodené a získané trombocytopénie a trombocytopatie

Najčastejšie respiračné komplikácie u donoseného novorodenca (RDS, PPHN, tranzitórne tachypnoe, MAS)

Akútne poškodenie obličiek. Hemolyticko-uremický syndróm

Solídne tumory u detí (okrem CNS)

ALTE a syndróm náhleho úmrtia u detí

Chronická obličková choroba

Zásady a indikácie umelej výživy, rozdelenie prípravkov umelej výživy

Včasná a neskorá neonatálna infekcia, sepsa, prevencia a liečba

Akútna postinfekčná glomerulonefritída, rýchlo progredujúce glomerulonefritídy

Prirodzená výživa dojčiat, prikrmovanie a odstavovanie

Akútna subglotická laryngitída, akútna epiglotitída

Cystické choroby obličiek (polycystická choroba obličiek, juvenilná nefronoftíza)

Tumory CNS

Obezita v detskom veku, dyslipidémie, význam prevencie aterosklerózy v detskom veku

Sepsa v detskom veku

Poruchy funkcie štítnej žľazy

Náhle brušné príhody

Nefrotický syndróm

Horúčka a jej liečba, horúčka neznámeho pôvodu

Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, poruchy prištítnych teliesok)

Meningitídy a encefalitídy

Poruchy ABR

Vrodené vývojové chyby GIT-u

Choroby pažeráka (GERD) a žalúdka

Poruchy puberty

Systémový lupus erythematosus, juvenilná dermatomyozitída a sklerode

Poruchy rastu

Chronické glomerulonefritídy (IgA nefropatia, HSP nefritída), Alportov syndróm 

Dedičné metabolické poruchy aminokyselín (hyperfenylalaninémia, poruchy cyklu močoviny)


