
UROGYNEKOLOGIE – CHIRURGICKÁ LÉČBA 

 

 

1) Indikace spektrum chirurgické léčby v urogynekologii 

2) Historie vývoje chirurgické léčby SIM; nepoužívané techniky, komplikace 

3) Historie chirurgické léčby descensu rodidel 

4) Kolpopexis sec. Burch (historie, technika, indikace, komplikace a jejich řešení) 

5) Současné metody chirurgické léčby descensu rodidel 

6) Indikace k plastikám poševním, některá z jejich modifikací 

7) Retropubická tahuprostá páska (historie, technika, indikace, komplikace) 

8) Zhodnocení některých historických metod 

9) Transobturátorová tahuprostá páska (historie, technika, indikace, komplikace) 

10) Shrnutí názorů na antiinkontinentní mechanizmus operačních metod 

11)  Indikace k sakrokolpopexi, popis metody 

12) Indikace k vaginaefixaci Amreich-Richter, popis metody 

13) Indikace k PVDR nebo kuldoplastice McCall  

14) Indikace k použití heterologních sítěk v léčbě descenzu 

15) Komplikace klasických vaginálních metod a jejich řešení 

16) Komplikace kolpopexe a jejich řešení  

17) Minislingy (technika, indikace, komplikace, současné postavení těchto metod v léčbě SIM) 

18) Role různých umělých materiálů v chirurgii malé pánve 

19) Použití biokompatibilních heterologních materiálů (SIS) 

20) Derivace moči v urogynekologii 

21) Zvláštnosti předoperační přípravy v urogynekologii 

22) Zvláštnosti pooperační péče v urogynekologii 

23) Indikace operační léčby inkontinence 

24) Indikace operační léčby sestupu rodidel 

25) Poševní plastiky, jejich indikace v současnosti 

26)  Srovnání jednotlivých slingových metod v chirurgické léčbě SIM 

27) Obliterační metody v léčbě descensu, současné názory a indikace 

28) Abdominální metody v léčbě descensu 

29) Vaginální metody v léčbě descenssu 

30) Nejnovější metody operační léčby inkontinence, vlastní zkušenosti 

31) Abdominální sakrokolpopexe 

 



32) Operace descensu a hysterectomie 

33) Operace inkontinence a hysterectomie 

34) Bulking agents (historie, technika, indikace, komplikace) 

35)  Kontroverze v souvislosti s užitím implantátů v chirurgické léčbě SIM 

36) Operační léčba urgentní inkontinence 

37)  Operační léčba urologických komplikací porodu 

38) Operační léčba poranění anu a análního sfinkteru po porodu 

39) Píštěle urogenitální a jejich léčba 

40) Striktura močové trubice a její řešení 

41) Problematika chirurgického řešení SIM a konkomitantní patologie uteru 

42) Chirurgická léčba urgentní inkontinence moči (techniky, indikace, komplikace) 

43) Umělý sfinkter (indikace, provedení, komplikace) 

44) Sakrální neurostimulace (indikace, provedení, komplikace) 

 

 

 

 


