DIAGNOSTIKA V UROGYNEKOLOGII

1. Základní (iniciální) diagnostika v urogynekologii
2. Speciální diagnostika v urogynekologii
3. Obecný koncept diagnostického postupu
4. Poruchy evakuace moči u žen, příčiny a diagnostika
5. Anatomické příčiny poruch evakuace, diagnostika a diferenciální dg.
6. Funkční příčiny poruch evakuace, funkční obstrukční uropatie, diagnostika a diferenciální dg.
7. Urgentní inkontinence moči, definice , příčiny a diagnostika
8. Hyperaktivní měchýř (OAB), definice, příčiny, diagnostika
9. Prevalence hyperaktivního měchýře, diagnostické možnosti v seniu
10. Stresová inkontinence moči, definice, příčiny, diagnostika
11. Reflexní inkontinence, „overflow“ inkontinence , příčiny, prevalence ,diagnostika
12. Smíšené formy inkontinence a jejich diagnostika
13. Stenoza uretry a uretrální syndrom dospělých žen, příčiny, diagnostika, léčba
14. Diagnostika poruch detrusorové funkce.
15. Cystometrie, hodnocení, přínos metody
16. Měřící techniky v cystometrii
17. Diagnostický význam přínos jednotlivých urodynamických metod
18. Diagnostika poruch uzávěrového mechanizmu uretry
19. Měřící techniky intrauretrálního tlaku
20. Dynamické testy uzavíracího tlaku uretry
21. Uroflowmetrie v diagnostice mikčních poruch, nejčastější patologické nálezy
22. Měřící techniky v uroflowmetrii
23. Kombinovaná urodynamická vyšetření
24. Tlakově-průtokový diagram (P-F test), možnosti aplikace v urogynekologii, hodnocení nálezů
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25. Elektrofyziologické metody. Principy měření, přínos metod.
26. Interdisciplinární spolupráce v urogynekologické diagnostice.
27. Ultrazvuková diagnostika v urogynekologii
28. Ultrazvukové nálezy u žen se stresovou inkontinencí
29. Introitální a perineální zobrazení v x,y souřadnicích
30. Vyšetřované struktury a parametry na dolních močových cestách
31. Trojrozměrné (3D) ultrazvukové zobrazení
32. Zobrazovací metody v urogynekologii
33. Cystouretroskopie, kalibrace uretry. Indikace, interpretace nálezů
34. Patologické nálezy na měchýři při endoskopickém vyšetření.
35. Metody k vyloučení závažných patologií na dolních cestách močových, interpretace nálezů.
36. Diagnostika nejčastějších pooperačních komplikací v urogynekologii
37. Magnetická rezonance (MRI) v urogynekologii, přínos a dostupnost
38. RTG metody v urogynekologii
39. Laboratorní diagnostika v urogynekologii
40. Specifika urogynekologické diagnostiky v seniu
41. Vezikoureterální reflux, etiologie, klinika, diagnostika
42. Píštěle urogenitální, klinika, diagnostika
43. Intersticiální cystitis, klinika, diagnostika
44. Prolaps pánevních orgánů (POP), klasifikace
45. Prolaps pánevních orgánů (POP), diagnostika klinická , zobrazovací
46. Diagnostika nejčastějších vývojových vad na dolních močových cestách
47. Pomocné diagnostické metody a testy (P-W, Q-tip, Marshall-Bonney, stres test, mikční
karty a deníky)
48. Diagnostika mikčních poruch v graviditě a po porodu
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49. Diagnostika mikčních poruch u dětí
50. Inkontinence moči, definice, klasifikace
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