
č. gastroenterologie hepatologie + endoskopie dif.dg. + výživa

1 celiakie ikterus bolest břicha

2 gastroesofageální refluxní onemocnění neonatální cholestáza zvracení

3 eosinofilní onemocnění zažívacího traktu biliární atrézie zácpa

4 cizí tělesa, poleptání, dg, terapie, indikace k endoskopii elevace jaterních testů, dif. dg. průjem

5 chronické průjmy kojenců a batolat akutní pankreatitida břišní resistence

6 IBD – etiopatogeneze, epidemiologie, rozdělení, skórování infekční onemocnění jater náhlé příhody břišní

7 IBD – klinické projevy,  (diferenciální) diagnostika metabolická onemocnění jater, Wisonova choroba, deficit A1AT neprospívání

8 fulminantní kolitida, toxické megakolon chronická pankreatitida, exokrinní pankreatická insuficience hodnocení nutričního stavu, malnutrice

9 Crohnova choroba – navození remise a udržovací terapie portální hypertenze fyziologický růst a vývoj dítěte, antropometrie

10 ulcerosní kolitida – navození remise a udržovací terapie transplantace jater, příčiny, kriteria indikace, organizace péče krvácení ze zažívacího traktu

11 IBDU a IBD do 2 let věku autoimunitní onemocnění jater, PSC výživa u kriticky nemocných

12 extraintestinální projevy a mezioborová spolupráce u IBD akutní jaterní selhání poruchy příjmu potravy

13 IBD – nežádoucí účinky terapie,  komplikace onemocnění cystická fibróza obezita

14 biologická léčba v gastroenterologii, biosimilární léčiva chronické hepatitidy syndrom krátkého střeva

15 kojenecké ublinkávání, pylorostenóza chronické jaterní selhání, jaterní cirhóza kojení

16 vrozené vývojové vady zažívacího traktu onemocnění žlučníku a žlučových cest náhradní kojenecká mléčná výživa

17 potravinové alergie indikace endoskopických vyšetření výživa batolat

18 vředová choroba gastroduodena, gastritida, H. pylori komplikace endoskopických vyšetření a výkonů alternativní způsoby výživy

19 malabsorpční syndromy PEG, PEG-J, fundoplikace – indikace, provedení, sledování výživa a nutriční podpora u nezralých dětí

20 infekční onemocnění zažívacího traktu intervenční endoskopické výkony – stavění krvácení, polypektomie, dilatace výživa u ABKM

21 poruchy motility zažívacího traktu ERCP, enteroskopie, kapslová endoskopie enterální výživa

22 akutní stavy v gastroenterologii role genetického vyšetření v gastroenterologii parenterální výživa

23 Hirschsprungova choroba, pseudoobstrukční syndrom zobrazovací metody v gastroenterologii realimentace u hladovějících, refeeding syndrom

24 nádorová onemocnění v dětské gastroenterologii laboratorní vyšetření v gastroenterologii vitaminy a stopové prvky

25 funkční gastrointestinální onemocnění funkční vyšetření v gastroenterologii prebiotika, probiotika, synbiotika

Otázky ke zkoušce z certifikovaného kurzu Dětská gastroenterologie a hepatologie


