Otázky z ORL
OKRUH 1
1. Vyšetření ucha a sluchu
2. Onemocnění zevního ucha
3. Akutní středoušní zánět
4. Recidivující středoušní zánět
5. Sekretorický středoušní zánět , poruchy ventilačního mechanizmu Eustachovy tuby
6. Chronický středoušní zánět
7. Komplikace zánětů středního ucha
8. Otoskleróza, tympanoskleróza
9. Náhlá porucha sluchu, akutrauma, barotrauma
10. Konzervativní možnosti řešení poruch sluchu
11. Sanační operace ucha
12. Tympanoplastiky
13. Vyšetření funkce rovnovážného systému
14. Menierova choroba, tinnitus
15. Patologie periferního vestibulárního aparátu
16. Traumatologie v oblasti ucha
17. Diferenciální diagnostika výtoku z ucha
18. Diferenciální diagnostika obrna lícního nervu
19. Diferenciální diagnostika poruch sluchu, hluchota
20. Diferenciální diagnostika poruch rovnováhy
21. Nádorová onemocnění ucha
OKRUH 2
1. Vyšetřovací metody v rinologii
2. Vrozené vady nosu
3. Traumatologie nosu, paranazálních dutin a obličejového skeletu
4. Poruchy čichu
5. Epistaxe
6. Záněty zevního nosu
7. Akutní rhinosinusitidy
8. Chronické rhinosinusitidy
9. Orbitální a ostatní komplikace rinogenní
10. Nitrolební komplikace rinogenní
11. Choroby nosní přepážky
12. Operace VDN ze zevního přístupu
13. Endoskopické endonazální výkony
14. Diferenciální diagnostika poruch nosní průchodnosti
15. Nádory nosu a paranazálních dutin
16. Sleep apnoe syndrom – patofyziologie a souvislosti
17. Sleep apnoe syndrom – klinický obraz a diagnostika
18. Sleep apnoe syndrom – léčba
19. Akutní sialoadenitidy
20. Chronické sialoadenitidy, sialolitiáza
21. Operace slinných žlaz
22. Tumory slinných žlaz

OKRUH 3
1. Nenádorové choroby nazofaryngu
2. Tumory nazofaryngu
3. Akutní záněty orofaryngu
4. Komplikace tonzilitid
5. Chronická tonzilitis, adenoidní vegetace
6. Indikace k tonzilektomii a adenotomii, komplikace výkonů
7. Tumory orofaryngu a hypofaryngu
8. Vyšetření jícnu
9. Nenádorové a nádorové patologie jícnu
10. Vyšetřovací metody hrtanu
11. Vrozené vady hrtanu a průdušnice
12. Akutní záněty hrtanu
13. Chronické záněty hrtanu, nezhoubné hrtanové léze a přednádorové stavy
14. Možnosti zajištění dýchacích cest
15. Karcinom hrtanu – etiologie, symptomatologie, TNM klasifikace
16. Karcinom hrtanu – léčba, TNM klasifikace
17. Péče o pacienta po totální laryngektomii a možnosti náhradní komunikace
18. Nenádorová onemocnění štítné žlázy
19. Nádorová onemocnění štítné žlázy
20. Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy, její komplikace
21. Cizí tělesa ucha, polykacích a dýchacích cest
22. Diferenciální diagnostika poruch inervace hrtanu
23. Vyšetření zevního krku, rozdělení krčních oblastí dle Robbinse
24. Resistence na krku
25. Problematika hlubokých krčních zánětů – anatomie, symptomatologie, diagnostika a léčba
26. Problematika metastatického postižení krčních uzlin – diagnostika a léčba
27. Problematika blokových krčních disekcí – indikace, vyšetření, klasifikace

