GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIA

Gasztroenterológia
1. A gastrointestinalis traktus fejlődési rendellenességei
2. A növekedésbeli elmaradás (failure to thrive) okai, patomechanizmusa
3. A malnutritio patogenezise
4. A hányás differenciál diagnosztikája
5. A hasmenés differenciál diagnosztikája
6. A coeliakia patogenezise
7. A coeliakia tünetei, extraintestinalis manifesztációk
8. A coeliakia diagnosztikája
9. A coeliakia kezelése
10. A krónikus hasmenés definiciója, okai
11. A krónikus hasmenés diagnosztikája és kezelése
12. A fehérjevesztő enteropatia diagnózisa és kezelése
13. Immunmediált hasmenések
14. Intractabilis hasmenések
15. Az intestinalis elégtelenség okai és kezelése
16. A rövidbél szindróma okai
17. A gyulladásos bélbetegség (IBD) patomechanizmusa
18. A gyulladásos bélbetegség (IBD) tünetei és diagnosztikája
19. Aktivitási indexek szerepe a Crohn betegség és a colitis ulcerosa diagnosztikájában
20. Extraintestinalis manifesztációk IBD-ben
21. A cystás fibrosis genetikája, patogenezise
22. A cystás fibrosis gastrointestinalis manifesztációi
23. A gyulladásos bélbetegség hagyományos kezelése
24. Exkluzív enterális táplálás az IBD kezelésében
25. Az IBD biológiai kezelése
26. Az IBD sebészi kezelése
27. A Helicobacter pylori fertőzés patomechanizmusa és tünetei
28. A Helicobacter pylori fertőzés diagnosztikája
29. A Helicobacter pylori fertőzés terápiája
30. A peptikus gyomorfekély okai, diagnosztikája és kezelése

31. A gastro-oesophagealis reflux tünetei és diagnosztikája
32. A gastro-oesophagealis reflux kezelése
33. Nyelőcső idegentestek
34. A csecsemőkori hányás, regurgitáció és GOR
35. Dysphagia és achalasia
36. Pylorus stenosis
37. Eosinophil oesophagitis
38. Korrozív oesophagitis
39. Funkcionális gastrointestinalis kórképek felosztása (Róma kritériumok)
40. A funkcionális gastrointestinalis kórképek diagnosztikája.
41. Az akut has differenciál diagnosztikája
42. Gastrointestinális problémák neurológiailag sérült gyermekekben
43. A PEG alkalmazásának indikációi, kivitelezése
44. Az akut gastroenteritis okai és diagnosztikája
45. Az akut gastroenteritis kezelése
46. Az akut gastrointestinalis vérzés differenciál diagnosztikája és kezelése
47. Gastrointestinalis motilitási betegségek
48. Az intestinalis obstrukció okai
49. Hasi terimék differenciál diagnosztikája
50. Funkcionális és organikus obstipációk differenciál diagnosztikája
51. Az obstipáció kezelése
52. Hischsprung betegség
53. Gastrointestinalis allergiás kórképek
54. A gyomor és bél daganatos betegségei gyermekkorban
55. Az alsó és felső endoszkópia indikációi
56. Kilégzési tesztek alkalmazása a gyermek-gasztroenterológiai gyakorlatban
57. Oesophagus pH és impedancia vizsgálatok.
58. Képalkotó vizsgálatok szerepe a gastrointestinalis kórképek diagnosztikájában

Hepatológia és pancreatológia
59. Laboratóriumi vizsgálatok a májműködés megítélésre
60. Az elhúzódó újszülöttkori icterus okai
61. Az újszülöttkori direkt hyperbilirubinaemia differenciál diagnózisa
62. A biliáris atrésia klinikai tünetei, kezelése és prognózisa
63. Alagille szindróma
64. Wilson kór
65. Progresszív familiáris intrahepaticus cholestasis (PFIC) tünetei, diagnosztikája és
kezelése
66. Autoimmun hepatitis
67. Infekció okozta májbetegségek
68. Anyagcsere betegség okozta májbetegségek
69. Májtumorok csecsemő és gyermekkorban
70. Toxikus májbetegségek
71. A krónikus hepatitis differenciáldiagnózisa
72. Az akut májelégtelenség okai, tünetei és kezelése
73. A végállapotú májbetegség komplikációinak kezelése
74. A májtranszplantációra történő előkészítés
75. A gyermekkori májtranszplantáció jellemzői
76. A portális hipertenzió prezentációja, gyógyszeres, endoszkópos és sebészi kezelése
77. A prehepatikus és hepatikus portális hipertenzió differenciál diagnózisa.
78. A májtranszplantáción átesett gyermekek gondozása
79. Cholelithiasis
80. Akut pancreatitis
81. Krónikus pancreatitis
82. Genetikusan meghatározott pancreatitisek
83. Exocrin pancreas elégtelenség okai, diagnosztikája és kezelése

Nutrició
84. Az anyatejes táplálás helyes módja
85. Az első ezer nap jelentősége a csecsemő és kisded táplálásban
86. Az obesitás kialakulása, megelőzésének lehetőségei
87. Diétás kezelés táplálékallergiában
88. A tápláltsági státusz felmérése, antropometriai paraméterek
89. A testösszetétel vizsgálata
90. A malnutrició fennállásának megítélése
91. A sarcopenia fogalma, diagnosztikája és kezelése
92. A malnutrició hosszú távú következményei
93. Táplálási nehézség okai csecsemő és kisdedkorban
94. A táplálék allergének bevitelének ajánlott időpontja csecsemőkorban
95. A gluten bevezetésének módja és időpontja csecsemőkorban
96. A növekedési görbék különböző típusai és használatának módja
97. Az enteralis táplálás indikákiói és helyes vezetése
98. A parenteralis táplálás indikációi, módja és szövődményei
99. Otthoni parenteralis táplálás
100.

Az enterális tápszerek összetétele

101.

A parenteralisan adott tápanyag összetétele

102.

Táplálási terv készítése enterális és parenterális táplálásnál

