Izpitna vprašanja:

GRLO, SAPNIK
Otekline grla
Vozliči glasilk
Anatomija grla s posebnim ozirom na oživčenje
Hripavost
Tujki v grlu
Epiglottitis acuta
Oživčenje in prekrvavitev grla
Kronična vnetja v grlu
Profesionalna obolenja grla
Anatomska razdelitev grla in pomen te razdelitve
Možnosti zdravljenja tumorjev v grlu
Tujki v sapnicah
Ezofagealni glas in govor
Prekanceroze grla
Posledice poškodb grla
Preiskovalne metode za ugotovitev tumorjev grla
Zgodnja in pozna znamenja raka v grlu in spoznavne preiskave
Prirojene nepravilnosti grla
Govorne motnje
Pareze in paralize grlnih živcev
Poškodbe sapnika
Ciste v grlu

Paraliza povratnega klateževega živca
Fonacijske motnje
Akutna vnetja v grlu
Subglotisni karcinom
Anatomija grla in sapnika
Poškodbe grla
Polipi v grlu
Granulom grla
Vnetja sapnika
Psihogene disfonije
Supraglotisni karcinom
Maligni tumorji grla
Glotisni karcinom
Subglotisni laringitis
Razdelitev hiperplastičnih aberacij na sluznici grla
Papilomi v grlu
Prva pomoč pri dušitvi
Funkcije grla
Preiskave grla in sapnika, vključno s funkcionalnimi preiskavami
Vzroki hripavosti pri odraslih
Vzroki hripavosti pri otrocih
Indikacije za traheotomijo
Dihalna stiska
Nevrogene okvare grla
Nastanek glasu

Funkcionalne glasovne motnje
Normalni govorni razvoj pri otroku
Govorna rehabilitacija po laringektomiji

NOS
Kronična vnetja nosne sluznice
Poškodbe nosne piramide in pretina
Akutna vnetja nosne sluznice
Tumorji kožnega pokrova nosu
Maligni tumorji obnosnih votlin
Akutna vnetja obnosnih votlin
Zapleti pri vnetjih obnosnih votlin
Benigni tumorji v nosni votlini
Epistaksa
Motnje voha
Angiofibroma juvenile
Posebnosti vnetij obnosnih votlin pri otrocih
Anatomija nosu in histologija nosne sluznice
Poškodbe čelno-sitkinega predela
Kronična vnetja obnosnih votlin
Maligni tumorji v nosni votlini
Prirojene nepravilnosti nosne piramide
Poškodbe obnosnih votlin
Anatomija obnosnih votlin
Vnetja kože nosne piramide in zapleti

Tujki v obnosnih votlinah
Tujki v nosu
Zapora sapišč (hoanalna atrezija)
Širjenje patoloških sprememb iz obnosnih votlin v okolico
Zgradba nosne sluznice
Fiziologija nosu, nosni ciklus
Slikovne preiskovalne metode nosu in obnosnih votlin
Centralni zlomi obraznih kosti (Le Fort klasifikacija)
Kronični rinitis, vzroki, vrste, diagnostika, zdravljenje
Alergijski kronični rinitis
Mukokele in piokele obnosnih votlin
Nosna polipoza
Sindrom aspirinske intolerance
Vzroki za oteženo dihanje na nos
Fiziologija voha in preiskovalne metode

UHO
Akustična travma
Objektivna spontana znamenja pri boleznih ravnotežnega ustroja
Mastoiditis
Akutna vnetja srednjega ušesa
Anatomija srednjega ušesa
Slikovne metode za prikaz senčnice
Vnetja zunanjega ušesa
Razvoj in topografija srednjega ušesa

Anatomija vestibularnega dela notranjega ušesa
Avdiometrija
Poškodbe srednjega ušesa
Preiskovalne metode vestibularnega ustroja in njihova diagnostična vrednost
Nistagmus
Mehanične in termične poškodbe uhlja
Kronična vnetja srednjega ušesa
Fiziologija sluha
Bolezenska znamenja obolelosti labirinta
Labirintitis
Temeljne preiskave ravnotežnega ustroja v ambulanti družinskega zdravnika
Značilnosti akutnega vnetja srednjega ušesa pri dojenčku in majhnem otroku
Anatomija notranjega ušesa
Fiziologija ravnotežja
Zapleti vnetja srednjega ušesa
Rehabilitacija naglušnih
Presbyacusis
Otoskleroza
Fiziologija srednjega ušesa
Otitis media purulenta acuta
Razvojne nepravilnosti uhlja in zunanjega sluhovoda
Anatomske značilnosti in fiziologija zunanjega ušesa
Menierova bolezen in Menierov sindrom
Poškodbe senčnice
Poškodbe zunanjega sluhovoda

Adhezivni procesi srednjega ušesa
Tumorji srednjega ušesa
Funkcije notranjega ušesa
Subjektivni slušni testi pri odraslih
Objektivni slušni testi pri odraslih
Slušna habilitacija pri gluhih
Subjektivni slušni testi pri otrocih
Objektivni slušni testi pri otrocih
Vzroki zaznavne naglušnosti
Vzroki prevodne naglušnosti
Vzroki ponavljajočega se vnetja srednjega ušesa
Poškodbe srednjega in notranjega ušesa
Diferencialna diagnoza motenj ravnotežja
Benigni in maligni tumorji zunanjega ušesa
Anatomija in fiziologija obraznega živca
Vzroki okvare obraznega živca
Nevrinom statoakustičnega živca
Presejanje sluha pri novorojencih
Indikacije za vstavitev polževega vsadka

USTNA VOTLINA, SLINAVKE
Akutno vnetje slinavk
Maligni tumorji slinavk
Benigni tumorji slinavk
Anatomija ustne votline

Pleomorfni adenom obušesne slinavke
Anatomija in fiziologija žlez slinavk v ORL področju
Fiziologija ustne votline (hranjenje, okus, govor)
Fiziologija požiranja
Prirojene anomalije ustnic in ustne votline
Vnetja ustnic in ustne votline (virusna, bakterijska in glivična)
Manifestacije okužbe s HIV v ORL področju
Angioedem
Benigni tumorji ustnic in ustne votline
Maligni tumorji ustnic in ustne votline
Oteklina velike žleze slinavke, diagnostični postopki, diferencialna diagnoza
Vnetja velikih slinavk
Artikulacijski organi
Preiskovalne metode velikih žlez slinavk
Sialolitijaza

VRAT
Maligni tumorji na vratu
Bezgavke na vratu in njihov pomen pri patoloških dogajanjih na glavi in vratu
Karcinomi in zasevki raka na vratu
Oteklina na vratu – diferencialna diagnoza
Prirojene fistule na vratu
Anatomske značilnosti vratu – s posebnim pomenom za nujne kirurške posege
Limfomi na vratu

Potek vagusa
Preiskovalne metode za oceno bolezenskih sprememb na vratu
Prirojene anomalije na vratu
Žilne malformacije na vratu
Vnetja na vratu
Benigni tumorji na vratu
Maligni tumorji na vratu
Limfadenopatija

ŽRELO, POŽIRALNIK
Dysphagia
Kronična vnetja žrela
Tujki požiralnika
Oblike akutnega vnetja Waldeyerjevega mezgovnega obroča
Divertikel žrela
Akutna vnetja žrela
Maligni tumorji požiralnika
Waldeyerjev mezgovni obroč
Maligni tumorji žrela
Poškodbe žrela
Malignomi tonzil
Hiperplazija Waldeyerjevega mezgovnega obroča
Anatomija žrela
Peritonzilarni absces
Korozivne poškodbe žrela in požiralnika

Divertikli požiralnika
Retrofaringealni in parafaringealni absces
Akutna in kronična vnetja požiralnika
Benigni tumorji žrela
Maligni tumorji epifarinksa
Poškodbe požiralnika
Zapleti akutnih vnetij žrela in še posebej tonzil
Maligni tumorji hipofarinksa
Parafaringealni prostor
Fiziologija žrela
Povečana žrelnica
Benigni in maligni tumorji nosnega žrela
Benigni in maligni tumorji ustnega žrela
Benigni in maligni tumorji grlnega žrela
Tujki v žrelu
Akutna vnetja žrela – virusna
Akutna vnetja žrela - bakterijska
Periferni obstruktivni »sleep apnea« sindrom (OSAS)
Indikacije za adenoidektomijo in tonzilektomijo

