
Chirurgia - zubný lekár

Tromboflebitída a flebotrombóza

Inguinálna a femorálna hernia

Renálna kolika a jej dif. dg. oproti iným bolestiam brucha

Sterilizácia, dezinfekcia

Inkarcerovaná hernia

Hematúria, jej príčiny a klinický význam

Vyšetrovanie chorého s NPB – anamnéza, klinické a paraklinické vyšetrenia

Akútna a subakútna cholecystitída

Pyelonefritída

Transfúzia krvi

Cholecystolithiáza

Zlomeniny dolného konca femuru

Punkcia, evakuácia, drenáž, incízia, excízia, exstirpácia 

Choledocholithiáza

Subakútna appendicitída

Krvácanie – druhy krvácania a spôsoby zastavenia krvácania

Akútna pankreatitída

Nádory obličiek a moč mechúr

Embólia a. pulmonalis

Perforácia gastroduodenálneho vredu

Benígna prostatická hyperplázia

Peritonitídy – rozdelenie, príznaky a najčastejšie príčiny, diagnostika, liečebné postupy

Hydrocefalus 

Tracheostómia a jej význam

Vredy žalúdka a dvanástnika z chirurgického hľadiska

Hojenie rán a poruchy hojenia rán

Karcinóm  žalúdka

Chirurgické infekcie – ich prevencia a základné princípy liečby

Popáleniny – rozdelenie, prvá pomoc, ošetrenie a liečba

Mezaraická trombóza 

Flegmóna a absces

Lymfandenitida a lymfangoitida

Karcinóm prostaty

Folikulitida, furunkulus, karbunkulus

Krvácanie z gastrointestinálneho traktu 

Náhle príhody brušné úrazové – rozdelenie a diagnostika

Cheilitis a jej komplikácie

Benígne choroby prsnej žľazy 

Mechanický a paralytický ileus

Celková pyogenná infekcia – toxémia, sepsa a pyémia v chirurgii

Ochorenia štítnej žľazy- struma 

Úrazový pneumotorax a hemotorax

Varixy dolných končatín

Nádory pankreasu

Osteomyelitída

Komplikácie po operácii v operačnej rane

Ikterus z chirurgického hľadiska

Artritídy – zápalové ochorenia kĺbov



Ischemický syndróm dolných končatín

Zlomeniny kosti predkolenia

Tromboembolická choroba a jej prevencia

Poranenia ciev – diagnostika, prvá pomoc a definitívne ošetrenie

Zlomeniny horného konca humeru

Nádory hrubého čreva a konečníka

Nádory pľúc a pleury

Crohnova choroba, colitis ulcerosa  

Zlomeniny predlaktia

Šok v chirurgii

Gangrena  arteriosclerotica, diabetica 

Poranenia a poleptania ezofagu

Nádory pažeráka

Tupé poranenia hrudníka

Zlomeniny diafýzy  femuru

Nádory prsníka

Empyem hrudníka 

Rázštepy pery a podnebia – príčiny, patogenéza, komplexná starostlivosť

Princípy asepsy a antisepsy

Umbilikálna hernia, hernia in lineae albae, hernia v jazve

Retencia moču a anúria

Miestne znecitlivenie – spôsoby, najčastejšie používané miestne anestetiká

Akútna appendicitída 

Akútne arteriálne embólie a trombózy

NPB – definícia, rozdelenie

Kardio-pulmonálna resuscitácia 

Urolithiáza


