GYERMEK-NŐGYÓGYÁSZAT
1. A gyermeknőgyógyászat története, helye a gyermekellátásban
2. A gyermeknőgyógyászati ellátás általános kérdései
3. Műszeres vizsgálatok a gyermeknőgyógyászatban
- ultrahang vizsgálatok
- vaginoscopia
- laparoscopia
4. A gyermeknőgyógyászati vizsgálat sajátosságai
- az újszülött vizsgálata
- vizsgálat kisgyermekkorban
- serdülők vizsgálata
5. A pubertás jellegzetességei
- a pubertás mechanizmusa
-

szomatikus változások a pubertás során

6. Korai telarche, pubarche, axillarche és korai menarche
7. Pubertas praecox
8. A női nemi szervek fejlődése, a nemi szervek fejlődési rendellenességei
-

a fejlődési rendellenességek műtétes kezelésének lehetőségei

9. A külső nemi szervek gyulladásai, terápiás lehetőségek
-

vulvovaginitis

-

vulvitis

10. Az adnexumok gyulladása, pelvic inflammatory disease (PID)
-

a nőgyógyászati gyulladások kórokozók szerinti terápiája

11. HPV infekció serdülőkorban, a vakcináció lehetőségei
12. Szexuális úton terjedő betegségek a serdülőkorban
13. Primer és secunder amenorrhea
14. Serdülőkori diszfunkcionális méhvérzés (SDM)
15. Dysmenorrhoea
16. Endometriosis
-

GnRH alkalmazása endometriosisban

17. Premenstruális szindróma
18. Raromenorrhea, polymenorrhoea, hypermenorrhoea

19. A nemi szervek daganatos betegségei gyermek- és serdülőkorban
20. A külső és belső nemi szervek jóindulatú daganatai
21. Rosszindulatú petefészek daganatok a serdülőkorban
22. Nőgyógyászati daganatok gyógyszeres terápiája
-

gestatiós trophoblast neoplasmák gyógyszeres terápiája

-

petefészekrák gyógyszeres terápiája

-

nőgyógyászati daganatok fájdalomcsillapítása

23. Endokrin zavarok a gyermeknőgyógyászati gyakorlatban
24. Hyperprolactinaemia, galactorrhoea szindróma
25. A hyperandrogen kórképek diagnosztikája és kezelési lehetőségei
-

a hyperandrogén bőrtünetek terápiája

26. Mellékvese eredetű hyperandrogén kórképek
27. A pajzsmirigy csökkent és fokozott működése
28. A mellékvesekéreg csökkent működése
29. Serdülőkori obesitas
30. Anorexia nervosa, bulimia nervosa
31. Göbök az emlőben
32. A gyermek és serdülőkorban végzett műtétek alapelvei
33. Szexuális fejlődés
34. Interszexuális kórképek
35. A serdülőkori szexuális viselkedésmódot és magatartást befolyásoló tényezők
36. Tizenévesek szexualitásának szociológiája
37. Serdülőkori terhességek
38. Egészségnevelés, felkészítés az anyaságra, tizenévesek szülése
39. Terhességmegszakítás serdülőkorban
-

terhességmegszakítás a 12. gesztációs hét után

-

terhességmegszakítás közvetlen szövődményei

40. Gyógyszeres terhességmegszakítási eljárások, lázas vetélések farmakoterápiája
41. Pszichoszomatikus kórképek a gyermeknőgyógyászati gyakorlatban
-

a vérzészavarok pszichés aspektusa

42. Fogamzásgátló lehetőségek serdülőkorban
-

a serdülőkori fogamzásgátlás sajátosságai

43. Nemi erőszak (erőszakos szexuális bűncselekmények)
-

erőszakos nemi közösülés sértettjeinek ellátása

44. A gyermeknőgyógyászati sürgősségi esetek ellátása
-

genitális vérzések

-

akut hasi kórképek

-

tompa hasi trauma

-

baleseti sérülések

45. Idegentestek a nemi szervekben
46. Synechia vulvae
47. Gyermek- és serdülőkorban felismert kromoszómális rendellenességek
48. Ösztrogének, progesztogének terápiás alkalmazása serdülőkorban
-

a hormonszubsztitúció alapelvei

49. Ösztrogént-progeszteront tartalmazó készítmények (hormonális antikoncipiensek)
interakciói egyéb gyógyszerekkel
50. Az ovulációt befolyásoló készítmények felosztása, az ovuláció indukció gyógyszerei
51. A hypothalamus működését befolyásoló szerek
52. Gonadotrop releasing hormon (GnRH) alkalmazása ovuláció indukcióra
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