GYERMEKSEBÉSZET
a./ ÚJSZÜLÖTT -CSECSEMŐSEBÉSZET
b./ TRAUMA-ORTHOPÉDIA
c./ UROGENITALIS, illetve ezekhez valamennyire csatolható
d./ EGYEBEK
1. tétel
a./ Az újszülöttkor élettani sajátosságai
b./ Dysplasia coxae congenita, coxitis transitorica, coxitis purulenta
c./ Hypospadiasis
d./ Tracheotomia, tartós intubálás gyermekkorban
2. tétel
a./ Újszülöttkori hypoglycaemia sebészi okai
b./ Poly-syndactylia, Simonard lefűződések
c./ Hydrocele, lágyéksérv
d./ Neuroblastoma
3. tétel
a./ Meconium ileus, cystás fibrosis
b./ Epiphyseolysis: beosztás és kezelés
c./ Phimosis, paraphimosis, balanitis, cellularis adhaesio
d./ Hasfali sérvek gyermekkorban
4. tétel
a./ Congenitalis diaphragma hernia, relaxatio diaphragmatica
b./ Alkartörések
c./ Vizeletnyerés módjai gyermekkorban, vizsgálati eredmények értékelése
d./ Parenteralis folyadékpótlás/táplálás, vénás kanülök
5. tétel
a./ Női genitáliák fejlődési rendellenességei
b./ Humerus, condylus és epicondylus törések
c./ Subvesicalis vizeletelfolyási akadályok
d./ Gastro-oesophagealis reflux
6. tétel
a./ Hirschsprung betegség
b./ Supracondylaris humerus törések
c./ Varicocele
d./ Posztoperatív megfigyelés, operált beteg monitorizálása
7. tétel
a./ Necrotisalo enterocolitis
b./ Gyermekkori törések, a töréskezelések sajátosságai
c./ Húgyhólyag extrophia, epispadiasis
d./ PTX, empyema, chylothorax
8. tétel
a./ Gerinccsatorna záródási zavarai
b./ Medencetörések
c./ Vesedaganatok
d./ Nyaki fistulák és cysták, pajzsmirigy gyermeksebészeti betegségei

9. tétel
a./ A tüdő adenomatoid malformatioja
b./ A bokatáj törései
c./ Vesicoureteralis stenosis
d./ Képalkotó eljárások (rtg, UH, CT, MR) gyermekkorban, indikációk
10. tétel
a./ Congenitalis lobaris emphysema, tüdősequestratio
b./ Lábszártörések
c./ Átmeneti és végleges vizeleteltérítések
d./ Epekövesség
11. tétel
a./ Ajak-, szájpadhasadékok, Pierre-Robin syndroma
b./ Térdizületi csont- és lágyrész sérülések
c./ Kettős vese, ectopiás ureter
d./ Thoracoscopia alapelvei, eszközei
12. tétel
a./ Omphalocele, gastroschisis
b./ Combcsonttörések
c./ Ureterocele
d./ Obstipatio differenciál diagnózisa, incontinentia alvi
13. tétel
a./ Ductus omphaloentericus persistens, urachus sipoly
b./ Radiusfej, olecranon törés
c./ Vesicoureteralis reflux
d./ Onkológiai – daganatsebészeti alapismeretek
14. tétel
a./ Anorectalis malformatiok
b./ Polytraumatizált gyermek ellátása
c./ Izotópvizsgálati lehetőségek a gyermeksebészetben, gyermekurológiában
d./ Gyulladásos bélbetegségek
15. tétel
a./ Congenitalis pylorus stenosis
b./ Osteosynthesisek fajtái gyermekkorban
c./ Húgyúti kövesség kivizsgálása, kezelése, gondozása
d./ Általános- és regionális anesztézia
16. tétel
a./ Praenatalisan észlelt, sebészeti beavatkozást igénylő malformatiok megítélése
b./ Ín-idegsérülések ellátása
c./ Akut scrotum
d./ Appendicitis
17. tétel
a./ Sacrococcygealis- és egyéb teratomák
b./ Égésbetegség
c./ Heretumorok
d./ Műtéti beavatkozás feltételei, műtéti előkészítés

18. tétel
a./ Duodenum komplett és inkomplett elzáródásai
b./ Mellkasi deformitások
c./ Húgyhólyag és húgycső sérülések
d./ Rosszindulatú lágyrészdaganatok
19. tétel
a./ Rövid bél sy.
b./ Szülési sérülések
c./ Mellékvese daganatok
d./ Idegentestek a tápcsatornában
20. tétel
a./ A bél forgási rendellenességei
b./ Gerincsérültek ellátása
c./ Operált urológiai anomáliák követése
d./ Korrozív nyelőcsősérülések, cardiaspasmus
21. tétel
a./ A nemi differenciálódás zavarai - interszexualitás
b./ Májsérülés diagnózisa, ellátása
c./ Neuropathiás hólyag
d./ Lymphadenopathiák
22. tétel
a./ Congenitalis epeút atresia
b./ Lépsérülés diagnózisa, ellátása
c./ Urodynamiás vizsgálatok, indikációk, flowmetria
d./ Szondatáplálási lehetőségek
23. tétel
a./ Torticollis, elálló fül, praeauricularis függelék
b./ Fedett hasi sérülések ellátásának algoritmusa
c./ Vese cystás betegségei
d./ Benignus és malignus csontdaganatok gyermekkorban
24. tétel
a./ Vékony- és vastagbél atresiák
b./ Csonttörések rögzítése, Volkmann-féle ischaemias kontraktúra
c./ Hereleszállási zavarok
d./ A lép sebészeti betegségei
25. tétel
a./ Invaginatio
b./ Bántalmazott gyermek
c./ Vesedystopia, fuzionált vesék
d./ Mechanikus és paralytikus ileus
26. tétel
a./ Hydrocephalus
b./ Arthroscopia alapelvei, eszközei
c./ Pyeloureteralis stenosis
d./ Gastrointestinalis vérzések gyermekkorban

27. tétel
a./ Ér- és nyirokér fejlődési rendellenességek
b./ Clavicula és humerus proximális vég törései
c./ Laparoscopia, retroperitoneoscopia alapelvei, eszközei
d./ Mediastinalis tumorok
28. tétel
a./ Lélegeztetési lehetőségek újszülöttkorban, ECMO
b./ Koponyasérülések
c./ Antibakterialis kezelés gyermekkorban (profilaxis, postop. kezelés)
d./ Pancreatitis, pancreas pseudocysták
29. tétel
a./ Oesophagus atresia
b./ Osteomyelitis, panaritium, paronychia
c./ Vesesérülések
d./ Stomák, stomagondozás
30. tétel
a./ Choledochuscysta, -dilatatio
b./ Steril csontnecrosisok és csontcysták
c./ Transplantatio és immunológiai alapismeretek
d./ Az ovarium jó- és rosszindulatú daganatai
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