
Otázky na ústnu skúšku z Očného lekárstva pre 5.ročník všeobecného lekárstva

Očnej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice.

1. Vyšetrenie pacienta - všeobecná symptomatológia

2. Diferenciálna diagnostika červeného oka - gl.záchvat, iridocyklitída, konjuktivitída

3. Základné objektívne vyšetrovacie metódy v oftalmológii -  vyšetrenie refrakcie,

biomikroskopia, oftalmoskopia, tonometria, gonioskopia , pachymetria

4. Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti, zorného poľa
5. Hypermetropia

6. Myopia

7. Afakia

8. Astigmatizmus

9. Presbyopia

10. Zápalové ochorenia očnice  - orbitocelulitída, flegmóna, absces

11. Endokrinná orbitopátia

12. Ektropium a entropium mihalníc, ptóza , lagoftalmus, blefarospazmus

13. Hordeolum , chalazeon, blefaritída

14. Preseptálna celulitída a absces mihalnice

15. Dakryoadenitída , dakryocystitída, nepriechonosť slzných ciest

16. Syndróm suchého oka

17. Pinguekula, pterýgium, pseudopterýgium, symblefaron

18. Bakteriálne konjunktivitídy

19. Vírusové konjunktivitídy

20. Neinfekčné konjunktivitídy - Conjunctivits catharalis, Conjunctivitis allergica

21. Poleptanie, popálenie rohovky a spojovky

22. Episkleritída a skleritída

23. Povrchové keratitídy - bakteriálne, vírusvé, mykotické

24. Hlboké keratitídy - ulcus corneae, intersticiálne keratitídy

25. Keratokonus

26. Transplantácie rohovky, kmeňových limbálnych buniek, amnionovej membrány

27. Iridocyklitídy

28. Sympatická oftalmia

29. Glaukóm s úzkym dúhovkovo rohovkovým uhlom

30. Glaukóm so širokým dúhovkovo rohovkovým uhlom

31. Sekundárne glaukómy - PEX, pigmentový, neovaskulárny

32. Možnosti liečby glaukómu - medikamentózna, laserová, chirurgická

33. Ochorenia šošovky

34. Mikrochirurgická liečba katarákt

35. Poruchy cirkulácie v retinálnych cievach - embólia, trombóza



36. Retinopátie -  hypertonická, sklerotická, diabetická

37. Oko a cukrovka

38. Odlúpenie sietnice - exsudatívne, trakčné, regmatogénne, sekundárne

39. Ochorenia sklovca - zákaly, hemoftalmus, vitritída

40. Vekom podmienená degenerácia makuly

41. Diferenciálna diagnostika leukokórie - PPHS, katarakta, retinoblastóm

42. Neuritídy -  intraocularis,  retrobulbaris

43. CSCHRP, CME, diera makuly, macular pucker

44. Poranenia oka - ruptúra, lacerácia, cudzie vnútroočné teleso

45. Kontúzia bulbu a pneumatická zlomenina orbity

46. Retinopatia nedonosených - ROP

47. Retinitídy - toxoplasma, toxocara, EBV, CMV, leukémie

48. Nádory oka - basaliom, melanom, pigm.nevus, retinoblastóm, neurinóm

49. Strabizmus - dynamický, paralytický

50. Diferenciálna diagnostika náhlej straty zraku - AION,amócia,hemoftalmus,CRAO
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