Fül-orr-gégészeti tételek (I-II.)
(magyar ÁOK)
I.
1. A fülkagyló, a külső hallójárat, valamint a dobhártya anatómiája és fizikális

vizsgálata.
2. A középfül anatómiája és funkciója, a fülkürt működése és vizsgálata.
3. A hallás klasszikus vizsgálata: súgott beszéd, társalgó beszéd vizsgálat,
hangvilla vizsgálatok. A hallásélettan alapjai.
4. Tisztahang küszöb-audiometria, tympanometria. Szubjektív és objektív
hallásvizsgálatok felsorolása.
5. A hallásjavító készülékek típusai, indikációi.
6. Objektív hallásvizsgálatok. Tympanometria, kiváltott válasz audiometria.
7. Az egyensúlyrendszer funkcionális anatómiája és élettana. A harmonikus és
diszharmonikus vesztibuláris tünetegyüttes.
8. Az otoneurológia alapvető vizsgáló módszerei.
9. A fülkagyló és a külső hallójárat betegségei.
10. Az akut és krónikus savós középfülgyulladás. Ventillációs tubus (Grommet)
alkalmazása. Tympanosclerosis.
11. Az akut gennyes középfülgyulladás lefolyása, kezelése. A paracentézis.
12. A krónikus középfülgyulladás fajtái.
13. Az akut és krónikus, gennyes középfülgyulladások szövődményei.
14. A centrális és perifériás facialis bénulás elkülönítése. A perifériás facialis
bénulás okai, differenciáldiagnosztikája..
15. Mastoidectomia, radikális fülműtét.
16. A tympanoplasztika fogalma, fajtái
17. Az otosclerosis klinikuma, diagnózisa, kezelése.
18. A külső, közép- és belső fül traumái.
19. A belső fül zaj okozta károsodásai, fertőző betegségek által okozott, és toxikus
léziói.
20. Ménière-szindróma és Ménière-betegség. Terápiás lehetőségek.
21. A
BPPV, a neuronitis vestibularis és a Ménière betegség
differenciáldiagnosztikája.
22. Az akut és krónikus szenzorineurális halláscsökkenések.
23. A nagyothalló, illetve siket gyermek tünettana, kivizsgálása és ellátása. A
csecsemőkori hallásszűrés.
24. A cochlearis implantáció. Implantálható hallókészülékek.
25. Az orr funkciói, az orr és az orrmelléküregek anatómiája és élettana.
26. Az orr és az orrmelléküregek egyszerű fizikális, endoszkópos és korszerű
képalkotó vizsgálata.
27. A külső orr betegségei, sérülései, gyulladásai és daganatai.
28. Az orrüreg vérellátása, az orrvérzés okai és ellátása.
29. Az orrlégzést akadályozó betegségek. Az orrsövényferdülés. Szaglászavarok.
30. A rhinitisek típusai.
31. Az orrmelléküregek, az arckoponya és a frontobazális terület sérülései.
32. Az orrmelléküregek akut- és krónikus gyulladásai. Kezelési alapelvek

33. Az endoszkópos melléküreg-sebészet, kiterjesztett alkalmazások.
34. Az orrmelléküreg-gyulladások szövődményei.
35. Az orrmelléküregek jó- és rosszindulatú daganatai, kezelési alapelvek

II.
36. A garat anatómiája, élettana és vizsgálata.
37. Az alvási apnoe szindróma tünettana, okai és vizsgálata.
38. Az orrgaratban előforduló betegségek. Adenoid hyperplasia és következményei.
39. A szájüreg és garat gyulladásos megbetegedései.
40. Tonsillitisek, anginák, mononucleosis.
41. Az akut tonsillitis szövődményei. Peritonsillaris abscessus
42. Krónikus tonsillitisek. Tonsillectomia.
43. A szájüreg és a garat jóindulatú daganatai és precancerosus elváltozásai.
44. Rosszindulatú tumorok a szájüregben, a nyelven és a garatban.
45. A nyak anatómiája, a nyaki spatiumok, a nyak erei, idegei és nyirokrendszere.
46. Fejlődési anomáliák a nyakon. A nyaki lágyrészek gyulladásai.
47. Nyaki terimék differenciáldiagnosztikája.
48. A pajzsmirigy gyulladásai, degeneratív és daganatos betegségei.
49. A nyálmirigyek gyulladásai, sialadenopathiák.
50. A nyálmirigyek jó- és rosszindulatú daganatai.
51. A gége anatómiája és funkciója.
52. A gége vizsgálata. A gégebetegségek tünetei.
53. A hangszalagbénulások okai, tünettana és kivizsgálása. Laterofixáció.
54. Tracheotomia, conicotomia. Az intubáció indikációi és kivitelezése.
55. A gége akut és krónikus gyulladásai.
56. Degeneratív gégeelváltozások és jóindulatú gégedaganatok. Gégeödémák,

HANO.
57. A gége és algarat rosszindulatú daganatai.
58. Gégeműtéten átesett betegek gondozása. A beszédrehabilitáció lehetőségei.
59. A légcső megbetegedései, légúti idegentestek.
60. A nyelőcső vizsgálata és megbetegedései. Nyelészavarok. Nyelőcsőidegentestek.
61. A hangképzés és beszéd zavarai. Korszerű foniátriai vizsgálómódszerek.
62. A HPV szerepe a szájgarati rosszindulatú betegségekben.
63. A nyaki régiók. Nyaki nyirokcsomó disszekciók.
64. A részleges gégeműtétek.
65. A teljes gégeeltávolítás. Beszédrehabilitációs lehetőségek teljes gégeeltávolítás
után.
66. A fej-nyaki daganatok komplex kezelésének lehetőségei.

