OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU
Z INFEKTOLÓGIE PRE ŠTUDENTOV
5. r. LF SZU
Hematologické zmeny a zmeny v krvnom obraze pri
infekčných ochoreniach.
ochoreniach.
Horúčka, patogenéza, typy teplotných kriviek, horúčka
neznámeho pôvodu, liečba horúčky.
Metabolické a biochemické zmeny pri infekčných
Priebeh infekčných ochorení.
Infekčné ochorenia v detskom veku a ich osobitosti.
Hemoragické horúčky
Vtáčia chrípka, pracia chrípka.
Zásady odberu a zasielania materiálu na vyšetrenie pri
infekčných chorobách.
Všeobecná laboratórna diagnostika infekčných ochorení.
Infekcie u kompromitovaného pacienta a u imunoalterovaného
pacienta.
Všeobecná symptomatólogia infekčných chorôb.
Interpretácia výsledkov serologických vyšetrení
Infekcie novorodeneckého veku.
Pasívna imunizácia a jej komplikácie.
Infekčné ochorenia v gravidite a ich osobitosti.
Infekčné ochorenia vyššieho veku a ich osobitosti.
Otravy z potravín.
Infekcie vyvolané mykoplazmami.
Yersiniózy.
Respiračné nákazy horných a dolných dýchacích ciest.
Dif. dg angín
Echinokokóza.
Teniáza.
Cysticerkóza.
Postinfekčné a postvakcinačné encefalitídy.
Toxokaróza.
Paretické a paralytické ochorenia infekčného pôvodu.
Brucelóza.
Hnačkové ochorenia bakteriálneho pôvodu.
ECHO a Coxsackie virózy.
Vyšetrenia mozgomiešneho moku a ich využitie v dif. dg.
neuroinfekcií.
Infekčné poškodenie pečene – dif. dg. ikterov.
Salmonelózy ako zoonózy.
Parotitis epidemica.
Erysipelas a erysipeloid.
Pertussis a parapertussis.
Ankylostomiáza. Strongyloidóza.
Antrax.
Glukokortikoidy v liečbe infekčných chorôb.
Syndróm infekčnej mononukleózy.
Lepra.
Klinické formy hepatitíd.
Scarlatina.
Kauzálna terapia vírusových nákaz.
Kauzálna terapia mykotických nákaz.
Diagnostika, liečba a prevencia vírusových hepatitíd.
Paratýfus A, B, C.
Nákazy vyvolané sporulujúcimi a nesporulujúcimi
anaeróbnymi mikroorganizmami.
Dif. dg. exantémových ochorení.
Legionárska choroba.
Etiologická a mikrobiologická diagnostika infekčných
ochorení.
Arbovírusové infekcie všeobecne.
Listerióza.

RTG a ostatné pomocné vyšetrenia v infektológii (EKG, USG,
CT a iné).
Hnisavé meningitídy u starších detí a dospelých.
Črevné nákazy vyvolané E. coli a V. cholerae.
Infekčné choroby ako choroby z povolania.
Dif. dg. hepatomegálií a splenomegálií inf. pôvodu.
Varicela a variola.
Komplexná liečba infekčných chorôb, liečba kauzálna,
symptomatická a podporná.
Hnisavé meningitídy v najmladších vekových skupinách.
Besnota
Séroterapia a jej komplikácie.
Meningeálny syndróm a jeho dif. dg.
Cholera.
Importované nákazy.
Nákazy vyvolané protozoárnymi a mykotickými oportúnnymi
patogénmi.
Špecifické a nešpecifické obranné mechanizmy hostiteľa voči
infekcii.
Hnisavé meningitídy u kompromitovaného pacienta.
Ornitóza. Psitakóza.
Streptokokové nákazy všeobecne, ich liečba.
Ancylostomiasis.
Kliešťami prenášané infekcie.
Toxoplazmóza.
Nozokomiálne nákazy.
Pneumokokové nákazy všeobecne, ich liečba.
Škvrnitý týfus.
AIDS.
Priebeh HIV infekcie.
Malária.
Nákazy vyvolané najčastejšími oportúnne patogénnymi
vírusmi.
Črevné protozoárne nákazy amebiáza, lambliáza
a cryptosporidiáza.
Q – horúčka.
Všeobecné zásady racionálnej ATB terapie.
Vírusové hepatitídy.
Patogenéza a patológia infekčných chorôb.
Vírusové gastroenteritídy.
Trichinelóza.
Bakteriémia, sepsa, septický šok.
Poliomyelitída.
Herpetické nákazy všeobecne a ich liečba.
Botulizmus.
Anamnéza infekčných chorôb.
Rubeola.
Kardiovaskulárne zmeny pri infekčných ochoreniach.
Serózne meningitídy a meningoencefalitídy.
Kampylobakteriózy.
HIV infekcia v gravidite, AIDS u detí.
Kandidóza.
Poruchy vedomia pri infekčných ochoreniach.
Tkanivové parazitárne nákazy.
Bacilárna dyzentéria.
Tetanus.
Nákazy vyvolané H. influenzae všeobecne, ich liečba.
Influenza a parainfluenza.
Meningokokové nákazy a ich liečba.
Tularémia a mor.
SARS (Severe acute respiratory syndrome).
Ascaridóza a enterobióza.
Lymská borelióza a ostatné boreliózy.
Leptospirózy.

