Chirurgie
Okruh speciální chirurgie
1. Benigní onemocn ní jícnu
2. Refluxní choroba jícnu
3. Poran ní jícnu
4. Karcinom jícnu
5. Patofyziologie v edové choroby
6. Medikamentozní terapie v edové choroby
7. Chirurgická lé ba v edové choroby
8. Komplikace v edové choroby
9. Typy opera ních výkon na žaludku a duodenu
10. Nádory žaludku
11. Cholelithiáza
12. Komplikace cholecystolithiázy
13. Ikterus
14. Kýly p ední st ny b išní
15. Konzervativní postupy p i cholelithiáze (PTD, ERCP)
16. Karcinom žlu níku a žlu ových cest
17. Benigní onemocn ní žlu ových cest
18. Akutní pankreatitida
19. Karcinom pancreatu
20. Iatrogenní poškození žlu ových cest
21. Chirurgická lé ba ca pankreatu
22. Primární nádory jater
23. Lé ba jaterních metastáz
24. Portální hypertenze
25. Krvácení do horní ásti GIT
26. Ascites a jeho chirurgická lé ba
27. Náhlé p íhody b išní – klasifikace
28. Ileus – klasifikace a dif. diagnostika
29. Zán tlivé náhlé p íhody b išní
30. Komplikace akutní appendicitidy
31. Zásady ošet ení difuzní peritonitidy
32. Nádory tenkého st eva
33. Zán tlivá onemocn ní tenkého st eva
34. Zán tlivá onemocn ní tlustého st eva
35. Cévní ileus
36. Karcinom plic
37. Onemocn ní štítné žlázy a p íštitných t lísek
38. Perianální píšt le a abscesy
39. Poruchy funkce štítné žlázy
40. Chirurgické výkony na štítné žláze
41. Benigní onemocn ní prsu
42. Maligní onemocn ní prsní žlázy
43. Chirurgické výkony na prsní žláze
44. Adjuvantní terapie karcinomu prsní žlázy
45. Maligní melanom
46. Nádory m kkých tkání a možnosti krytí defekt
47. Chronická pankreatitida
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Jaterní absces
Moderní operace t íselné kýly
Kýly v jizv
Vzácné kýly a kýly vnit ní
Panaritia
Chirurgická onemocn ní bránice
Vrozené vady jícnu, typy atrézií, divertikly
Mekoniový ileus, Hirschprungova choroba
Podbráni ní hlízy
Mediastinum, poran ní, nádory
Slezina, vrozené vady, indikace k operaci
Karcinoidy
Benigní afekce anální a perianální oblasti
Nádory tlustého st eva
Nádory kone níku
Nádorové onemocn ní anální oblasti
Chirurgické lé ba komplikací aterosklerózy
Uzáv ry velkých žil
Vrozené vady GIT
Syndrom horní hrudní apertury
Krvácení do dolní ásti GIT
Tepenné výdut
Septické komplikace v kolorektální chirurgii
Problematika st evních stomií
Iatrogenní komplikace endoskopických postup
Obstipace a inkontinence
Lymfedém

