
SEBÉSZET NYÁRI GYAKORLAT 

TÉTELSOR 

 

1. Mit jelent a vitális indikáció? 

2. Hol kell kopogtatni a szabad hasi levegőt? 

3. Melyik a pajzsmirigy műtétek leggyakoribb szövődménye? 

4. Mit jelent a fundoplicatio? 

5. Mi okozhat dysphagiat? 

6. Milyen szövettel pótolható a nyelőcső? 

7. Rajzolja le a Billroth szerinti gyomorresectiokat! 

8. Sorolja fel a gyomor vérellátását! 

9. Rajzolja/írja le a Calot háromszöget! 

10. Mi a cholangitis 3 legfőbb jele, mi a triász szerzői neve? 

11. Mik jelenthetik egy jóindulatú májdaganat műtéti javallatát? 

12. Mely erek adják a máj vérellátását? 

13. Milyen képalkotó vizsgálat(ok) szükséges(ek) egy májdaganat diagnózisához? 

14. Mely pilléreken nyugszik az akut pancreatitis diagnózisa? 

15. Nevezze meg krónikus pancreatitis jellegzetes tüneteit! 

16. Mely laborparaméter eltérés utal elzáródásos sárgaságra? 

17. Mi a Courvoisier jel? Mi a Murphy jel? 

18. Milyen műtéttel távolítandó el egy coecum tumor? 

19. M. Crohn esetében miért törekszünk „takarékos” bél-resectiora? 

20. Mikor végzünk rectum exstirpatiot? 

21. Milyen az indirekt lágyéksérv? 

22. Mely a leggyakoribb benignus emlő tumor? 

23. Mi az a sentinel nyirokcsomó? 

24. Mi az a Hartmann műtét? 

25. Mikor beszélünk R0 resectioról? 

26. Nevezzen meg 3 praecancerosist a sebészetben! 

27. Mit jelent a neoadjuvans kezelés? 

28. Mi a pseudomembranosus colitis? 

29. Mikor alkalmazunk naso-jejunalis táplálást? 

30. Hol van a McBurney pont? 

31. Mik az appendicitis acuta indirekt jelei? 

32. Sorolj a fel a sebgyógyulás feltételeit! 

33. Időrendben határozza meg a sebgyógyulás szakaszai!  

34. Hogyan előzhetők meg a nosocomialis infekciók?  

35. Mi a különbség az abscessus és a phlegmone közt?  

36. Sorolja fel a bőr és függelékeinek gyulladásos megbetegedéseit (min 3)!  

37. Mi a relatív indikáció? 

38. Mi a különbség a curabilis és resecabilis eset/tumor között? 

39. Hogyan kell ellátni harapott és lőtt sebet?  

40. Mi az a LES?  

41. Mi a rectus diasthasis?  

42. Mik a peptikus fekélyek (sebészetet érintő) szövődményei?  

43. Mi a Meckel diverticulum sebészi jelentősége?  

44. Melyek sebészi indikációk gyulladásos bélbetegségekben?  

45. Mely perianalis betegségek jelentenek sürgősségi sebészeti kórképet?  

46. Milyen oltás szükséges tervezett splenectomiában?  

47. Mi okoz haemathemesist?  



48. Mi okoz haematochesiat?  

49. Milyen 3 csoportja van aetiológiai alapján az ileusoknak?  

50. Melyik ileus „veszélyesebb”, sürgetőbb: vékony vagy vastagbélileus?  


