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1.  a.  Dejiny svetovej chirurgie 
 b.  Inguinálna a femorálna hernia 
 c.  Osteoporóza a osteomalácia 
2. a.  Asepsa a antisepsa – história, definícia, spôsoby 
 b.  Získané chlopňové chyby srdca 
 c.  Delenie poúrazových krvácaní vnútrolebia  
3. a.  Spôsoby sterilizácie, oddelenie centrálnej sterilizácie  
 b.  Hernia umbilicalis et lineae albae, hernia v jazve 
 c.  Otras mozgu, axonálne poranenie, kontúzia mozgu 
4. a.  Dezinfekcia – hlavné dezinfekčné prostriedky 
 b.  Chronická venózna insuficiencia dolných končatín 
 c.  Hematúria a pyúria 
5. a.  Miestne znecitlivenie – spôsoby, miestne anestetiká 
 b.  Hernia incarcerata 
 c.  Zlomeniny klenby lebky 
6. a.  Resuscitácia pri akútnom zlyhaní dýchania 
 b.  Kožný transplantát a kožné laloky 
 c.  Renálna kolika a jej dif. dg. pri bolesti brucha 
7. a.  Resuscitácia pri akútnom zlyhaní srdca 
 b.  Hernie v detskom veku 
 c.  Epidurálne krvácanie 
8.  a.  Zásady a technika operácií v plastickej chirurgii  
 b.  Náhle brušné príhody – definícia, rozdelenie, úloha lekára prvého kontaktu  
 c.  Zlomeniny bázy lebky 
9. a.  Transfúzia krvi a transfúzne prípravky 
 b.  Pneumotorax 
 c.  Retencia moču 
10. a.  Punkcia, evakuácia, drenáž 
 b.  Akútna apendicitída 
 c.  Subdurálne krvácanie 
11. a.  Incízia, excízia, exstirpácia – obsah pojmov 
 b.  Mechanický ikterus 
 c.  Poúrazové likvorové fistuly 
12. a. Krvácanie – druhy a spôsoby hemostázy 
 b. Strangulačný ileus 
 c. Poranenia krčnej chrbtice (väzy a zlomeniny) 
13. a. Tracheotómia a jej indikácia 
 b. Aneuryzmy a dissekcia hrudnej aorty 
 c. Urolitiáza 
14. a. Tromboflebitída a flebotrombóza –dif. dg 
 b. Chirurgický ileus 
 c. Zmliaždenie mozgu 
15. a. Druhy rán a mechanizmus ich vzniku 
 b. Divertikuly a striktúry pažeráka 
 c. Poranenie periférnych nervov 
16. a. Provizórne ošetrenie rany 
 b. Vyšetrenie pacienta s NPB – anamnéza, klinické a paraklinické vyšetrenia 
 c. Zlomeniny  hrudníkovej a driekovej chrbtice 
17. a. Hojenie rán a jeho poruchy  
 b. Kožné laloky a zložené tkanivové laloky (kožno - svalové laloky) 
 c. Hnisavý zápal kĺbov 
18. a. Tetanus – jeho prevencia a liečba 
 b. Cholecystitída – akútna, subakútna, chronická 
 c. Intracerebrálne krvácanie 
19. a. Popáleniny – delenie, prvá pomoc, ošetrenie a liečba 
 b. Benígne a malígne nádory kože  
 c. Benigná hyperplázia prostaty 
20. a. Vojnové poranenia a ich zvláštnosti – klasické, atómové, chemické, biologické 
 b. Cholecystolitiáza 
 c. Poranenia miechy (urgentná pomoc, transport, diagnostika, liečba) 
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21. a. Nechirurgická (konzervatívna) liečba zhubných nádorov 
 b. Tamponáda srdca 
 c. Urosepsa 
22. a. Chirurgické infekcie – prevencia a princípy liečby 
 b. Abscesy dutiny brušnej 
 c. Distorzie a luxácie 
23. a. Flegmóna a absces – definácia a zásady liečby 
 b. Zásady endoskopickej liečby tráviacej rúry 
 c. Zlomeniny rebier a hrudnej kosti 
24. a. Folikulitída, furunkul, karbunkul 
 b. Chronická pankreatitída 
 c. Otvorené zlomeniny – rozdelenie, prvá pomoc a zásady ošetrenia 
25. a. Cheilitída a jej komplikácie 
 b. Maligné nádory prsnej žľazy 
 c. Degeneratívne ochorenia kĺbov 
26. a. Celková pyogénna infekcia – sepsa v chirurgii 
 b. Karcinóm žlčníka 
 c. Pneumotorax - delenie a liečba  
27. a. Erysipel a erysipeloid 
 b. Cholangoitída 
 c. Nádory obličiek 
28. a. Nozokomiálne infekcie a hospitalizmus 
 b. Diabetická noha – princípy liečby  
 c. Zlomeniny bázy lebky 
29. a. Anaeróbne infekcie – plynová flegmóna 
 b. Aneuryzma abdominálnej aorty 
 c. Umelé kĺbové náhrady 
30. a. Podchladenie a omrzliny 
 b. Akútna pankreatitída 
 c. Úrazový hemotorax 
31. a. Hryzné rany 
 b. Poranenia a poleptania pažeráka 
 c. Konzervatívna liečba zlomenín 
32. a. Strelné poranenia –charakteristika a zásady chirurgického ošetrenia 
 b. Kritická končatinová ischémia 
 c. Endoskopické diagnostické a liečebné metódy v urológii a ortopédii 
33. a. Šok v chirurgii 
 b. Princípy miniinvazívnej chirurgie 
 c. Degeneratívne ochorenia chrbtice 
34. a. Fyzikálne a chemické poranenia 
 b. Endovaskulárna liečba cievnych ochorení 
 c. Poranenia pľúc a orgánov mediastína (trachea a bronchy, pažerák), ARDS 
35. a. Zásady predoperačnej prípravy pacienta 
 b. Peptický vred gastroduodena, indikácie k chirurgickej liečbe 
 c. Poúrazové hemoperitoneum (poranenia sleziny a pečene) 
36. a. Zásady chirurgickej liečby zhubných nádorov 
 b. Periférne tepnové obliterujúce ochorenia 
 c. Endoskopické diagnostické a liečebné metódy v urológii a ortopédii 
37. a. Vodné a elektrolytové hospodárstvo u chirurgických pacientov 
 b. Cysty a abscesy pečene 
 c. Mikrochirurgia a replantačná chirurgia – jej význam 
38. a. Komplikácie hojenia operačnej rany 
 b. Úloha chirurgie v diagnostike nádorov, diagnostika a liečba prekanceróz 
 c. Deformity chrbtice 
39. a. Príprava operačného tímu k operácii 
 b. Nádory pľúc 
 c. Nešpecifické zápaly dolných močových ciest 
40. a. Embólie a trombózy – definícia a delenie 
 b.  Cudzie telesá v dýchacom a tráviacom trakte 
 c. Polytrauma – definícia, princípy prvej pomoci a liečenia 
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41. a. Tuková a vzduchová embólia 
 b. Rázštepy pery a podnebia 
 c. Malígne kostné tumory 
42. a. Dekubity – patogenéza, prevencia a ošetrovanie 
 b. Karcinóm žalúdka 
 c. Poranenia orgánov retroperitonea (duodenum, pankreas) 
43. a. Poranenia mäkkých tkanív, kože, fascií, svalov 
 b. Anorektálne malformácie 
 c. Nešpecifické zápaly mužských pohlavných orgánov 
44. a. Poranenia šliach, ich diagnostika a ošetrenie 
 b. Peritonitídy –delenie, príčiny, diagnostika, liečba 
 c. Zlomeniny klenby lebky 
45.  a. Poranenia periférnych nervov – diagnostika a ošetrenie 
 b. Akútne tepnové uzávery 
 c. Zlomeniny v oblasti členkov (intra a extraartikulárne, píšťala, pilon) 
46. a. Poranenia ciev – diagnostika, prvá pomoc a definitívne  ošetrenie 
 b. Damage control surgery 
 c. Vyklenutie driekovej medzistavcovej platničky a jej komplikácie 
47. a. Zlomeniny všeobecne – mechanizmus vzniku, delenie, dislokácie 
 b. Stenózy a nádory priedušnice 
 c. Osteomyelitída 
48. a. Antibiotická profylaxia a liečba v chirurgii 
 b. Gangréna končatín a jej príčiny 
 c. Hydronefróza 
49. a. Tromboembolická choroba a jej prevencia 
 b. Úrazové náhle príhody brušné, rozdelenie a diagnostika 
 c. Zlomeniny a luxácia pletenca hornej končatiny  
50. a. Výživa v chirurgii 
 b. Hemateméza, meléna, hematochézia a hemoptoe 
 c. Karcinóm prostaty 
51. a. Periférne a centrálne žilové prístupy 
 b. Krvácanie z horného úseku tráviacej rúry 
 c. Degeneratívne ochorenia krčnej chrbtice 
52. a. Stanovenie biologickej aktivity nádorov, TNM klasifikácia 
 b. Vrodené malformácie lebky 
 c. Zlomeniny ramennej kosti 
53. a. Zobrazovacie dg. metódy v chirurgických odboroch – RTG, USG, CT, MR, PET 
 b. Karcinóm konečníka 
 c. Zlomeniny stehnovej kosti 
54. a. Zásady triedenia a odsunu pri hromadných úrazoch a katastrofách 
 b. Crohnova choroba a indikácie jej chirurgickej liečby 
 c. Zlomeniny v oblasti lakťa a predlaktia 
55.  a. Diabetes mellitus v chirurgii 
 b. Úrazy srdca 
 c. Absces  mozgu 
56. a. Prvá pomoc pri úrazoch 
 b. Refluxná choroba pažeráka (GERD), jej patofyziológia a chirurgické riešenie 
 c. Zlomeniny v oblasti dolného predlaktia a zápästia 
57. a. Spojovanie tkanív – druhy používaných stehov 
 b. Neuralgie hlavových nervov 
 c. Zlomeniny priehlavku a predpriehlavku 
58. a. Základné pojmy a nomenklatúra chirurgických výkonov a ich charakteristika 
 b. Divertikulóza a divertikulitída hrubého čreva 
 c. Zlomeniny v oblasti panvy (stabilné, nestabilné) a ich komplikácie 
59. a. Zásady hygienického režimu v operačnom trakte 
 b. Karcinóm hrubého čreva 
 c. Otras mozgu a jeho následky 
60. a. Použitie antiagregancií, antikoagulancií a fibrinolytík v chirurgii 
 b. Krvácanie z dolného úseku tráviacej rúry  

c.  Stenózy magistrálnych tepien mozgu  


