
Otázky pre štátne rigorózne skúšky z chirurgie pre V. ročník 
zubného lekárstva 

 
 
I. blok otázok 
 
Všeobecná chirurgia (propedeutika) 
 
Rozdelenie rán 
Ošetrenie rán 
Hojenie rán a jeho poruchy 
Tetanus 
Panarícia 
Hemoragický šok 
Septický šok 
Šokové pľúca 
Akútna renálna insuficiencia 
Multiorgánové zlyhanie 
Resuscitácia 
Tromboembolická choroba 
Prevencia tromboembolizmu 
Amputácie 
Regionálna a lokálna anestéza 
Zásady infúznej liečby 
Transfúzia krvi 
Tracheostómia 
Vyšetrenia ciev 
Otvorené zlomeniny 
Komplikácie pri luxáciách a zlomeninách 
Komplikácie hojenia zlomenín 
Osteomyelitídy 
Osteosyntézy 
Fractura male sanata 
Pseudoartrózy 
Tendosynovitis 
Zápaly kostí a kĺbov 
Poranenia ciev 
Poranenia periférnych nervov 
Flegmóna, absces 
Asepsa a antisepsa 
Crush a Blast syndrom 
Sterilizácia nástrojov, obväzového a šicieho materiálu 
Furunculus, carbunculus 
Popáleniny 
Strelné poranenia 
Imobilizácia a extenzia končatín 
Pooperačné komplikácie operačnej rany 
Luxatio et dystorsio 



Zásady liečby zlomenín 
Včasné komplikácie pri zlomeninách 
Erysipelas, Erysipeloid, Lymphadenitis, Lymphangiotis 
Tuková embólia a polytraumatizmus 
Chemické a radiačné mixty 
Chirurgia katastrof 
Zvláštnosti zlomenín v detskom veku 
Symptomatológia urologických ochorení 
Vyšetrovacie metódy v urológii 
Hematúria 
 
 
II. blok otázok 
 
Špeciálna chirurgia 
 
Achalázia pažeráka 
Karcinóm pažeráka 
Refluxná choroba pažeráka 
Ezofageálne varixy 
Diafragmatické hernie 
Ulcus ventriculi 
Ca ventriculi 
Krvácanie z hornej časti GIT 
Krvácanie z dolnej čaasti GIT 
Pylorostenóza 
Ulcus bulbi duodeni - konzervatívna a chirurgická liečba 
Indikácie a typy operácií pre gastroduodenálny vred 
Komplikácie po operáciách na žalúdku 
Perforovaný gastroduodenálny vred 
Hemoragický gastroduodenálny vred 
Ulcus jejuni pepticum 
Malígne a benígne nádory hrubého čreva 
Karcinoid 
Morbus Crohn 
Benígne nádory rekta a hrubého čreva 
Colitis ulcerosa 
Karcinóm pravej polovice hrubého čreva 
Absces pečene, Echinococcus pečene 
Portálna hypertenzia 
Benígne a malígne nádory pečene, nádory žlčových ciest 
Cholelithiasis 
Choledocholithiasis – hepaticolithiasis 
Cholecystitis acuta, cholangoitis acuta 
Diferenciálna diagnostika ikterov 
Karcinóm ľavej časti hrubého čreva 
Karcinóm rekta a anu 
Periproktálne abscesy a fistuly 
Hemoroidy, fissura ani, prolaps rekta 
Indikácie splenektómie 



Akútna pankreatitída 
Komplikácie akútnej pankreatitídy 
Pseudocysty pankreasu 
Chronická pankreatitída 
Nádory endokrinného pankreasu 
Nádory exokrinného pankreasu 
Hernia inqvinalis 
Hernia femoralis 
Hernia umbilicalis, hernia in cicatrice 
Akútna apendicitída 
Diferenciálna diagnóza akútnej apendicitídy 
Appendicitis subacuta 
Obturačný ileus 
Strangluačný ileus 
Cievny ileus 
Peritonitis difusa 
Subfrenický absces 
Douglas absces, medzikľučkový absces 
Zápaly prsnej žľazy 
Benígne a malígne nádory prsníka 
Spontánny pneumotorax 
Empyema thoracis 
Malígne nádory pľúc 
Mediastinitis 
Nádory mediastína 
Obliterujúce arteriosklerotické syndrómy (dolnej končatiny aorta, a. carotis) 
Trombangoitis obliterans (m. Burger) 
Raynauldov syndróm 
Varixy d. k. 
Phlebotrombosis, trombophlebitis 
Diabetická noha 
Aneuryzmy brušnej aorty 
Akútne arteriálne uzávery 
Struma 
Thyreotoxikosis 
Thyreoiditidis 
Malígne nádory štítnej žľazy 
Tumory kôry nadobli čiek 
Tumory drene nadobličky 
Chirurgia prištitných teliesok 
Kr čné cysty, krčné fistuly 
Nádory slinných žliaz, Parotidis 
Hemoperitoneum, retroperitoneálne krvácanie (hematóm) 
Tupé poranenia pečene a sleziny 
Tupé poranenia dutých orgánov brucha 
Cudzie telesá v GIT 
Poranenia pažeráka 
Tupé poranenia hrudníka 
Úrazový pneumotorax 
Tamponáda srdca 



Hernie - ich rozdelenie 
Hernia incarcerata 
 
 
III. blok otázok 
 
Otázky z detskej chirurgie, neurochirurgie, ortopédie, traumatológie, plastickej 
chirurgie a urológie 
 
Rázštepové chyby chrbtice, komplikácie a následky 
Kr čné fistuly, cysty a cystický lymfóm 
Torticolis 
Pectus excavatum pectus carinatum 
Kongenitálny lobárny emfyzém, sekvestrácia pľúc 
Atrézia ezofagu 
Akútne brucho u novorodencov 
Omfalokéla, gastroschíza 
Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens 
Vrodené chyby duodéna 
Atrézia tenkého a hrubého čreva 
Anorektálne malformácie 
Poruchy rotácie čreva a ich chirurgický význam 
Mekoniový ileus, mekoniová peritonitída 
Meckelov divertikul a jeho komplikácie 
Kongenitálny megakolon 
Nekrotizujúca enterokolitída 
Pylorostenóza 
Invaginácia 
Vrodené vývojové chyby chrbtice v LS odseku (lumbalisatio, spina bifida, Baastrupov 
syndróm) 
Komplikácie a následky vrodených chýb chrbtice 
Perthesova choroba 
Skoliózy a kyfózy 
Spondylolistéza 
Aseptické kostné nekrózy 
Pedes planovalgi et transversoplani 
Atrézia žlčových ciest 
Fimóza, parafimóza, balanitída 
Poruchy zostupu semeníkov 
Akútne skrótum v detskom veku 
Pôrodný traumatizmus 
Epifyzárne poranenia, pronatio dolorosa 
Teratómy 
Zlomeniny lebky 
Poúrazová likvorea 
Comotio et contusio cerebri 
Poúrazová intrakraniálna hypertenzia 
Epidurálny hematóm 
Subdurálny hematóm 
Poranenia miechy 



Spontánne intrakraniálne krvácania 
Aneuryzmy mozgových tepien 
Klinické prejavy a diagnostika nádorov mozgu 
Liečenie nádorov mozgu 
Nádory chrbtice a miechy 
Hydrocefalus 
Absces mozgu 
Stereotaktická neurochirurgia 
Dysplasio et luxatio coxae congenita 
Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes calcaneus, pes excavatus) 
Epyfizeolýzy u detí 
Coxarthrosis 
Lumboischialgický syndróm (spondylartróza, diskopatia) 
Cervikobrachiálny a cervikokraniálny syndróm 
Nádory kostí 
Zlomeniny hornej tretiny humeru 
Umelé kĺbne náhrady (zásady reumoortopédie) 
Halluces valgi, digiti mallei et superducti 
Traumatické luxácie koxy 
Luxatio humeroscapularis 
Luxatio cubiti 
Poranenie mäkkého kolena 
Fractura colli femoris 
Fractura trimalleolaris 
Fractura diaphyseos humeri 
Fractura diaphyseos femoris 
Zlomeniny distálneho konca humeru 
Fraktúra predkolenia 
Zlomeniny chrbtice 
Zlomeniny klavikuly a skapuly 
Zlomeniny predlaktia 
Zlomeniny stavcov 
Fractura ossis navicularis (scaphoidei manus) 
Zlomeniny panvy 
Luxatio genus 
Zlomeniny mandibuly a maxilly 
Fractura radii loco typico 
Zlomeniny prsnej kosti a rebier 
Fractura olecrani 
Zlomeniny acetabula 
Fraktúry metakarpálnych a metatarzálnych kostí 
Volkmannova ischemická kontraktúra 
Kr čné rebro a skalénový syndróm 
Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu 
Ortézy, protézy a epitézy 
Fractura calcanei et tali 
Rozštepy 
Komplexná starostlivosť o rozštepových pacientov 
Vrodené chyby ruky 
Liečba flexorového aparátu ruky 



Liečba úrazov extenzorového aparátu ruky 
Voľné transplantáty kožné 
Lalokové plastiky 
Benígne tumory kože 
Malígne tumory kože 
Malígny melanóm 
Hemangiomy, lymphangiomy 
Dupuytrenova choroba 
Colica renalis 
Supra a infravezikálna retencia moču 
Urosepsa 
Náhle príhody v urológii 
Derivácia moču 
Nádory močového mechúra 
Veziko – renálny reflux 
Nádory obličiek 
Cystické ochorenia obličiek 
Nešpecifické zápaly horných močových ciest 
Nešpecifické zápaly dolných močových ciest 
Nešpecifický zápal nadsemeníka, torzia testis 
Hydrocele testis 
Diferenciálna diagnostika ureterolitiázy 
Benígna prostatická hyperplázia 
Karcinóm prostaty 
Nádory testis 
Nefrolitiáza 
Transplantácia obličky 
Poranenia močového mechúra a uretry 
Vrodené anomálie močového mechúra a uretry 
Vrodené anomálie obličiek a močovodov 
Inkontinencia moču 
Infertilita u muža 
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