
Tématické okruhy k atestaci z ORL 
 
 
Maligní nádory slinných žláz a jejich léčba 
Léčba karcinomu orofaryngu 
Nádory dutiny nosní a VDN 
Karcinom hypofaryngu 
Úloha radioterapie, chemoterapie a krční disekce v léčbě karcinomu epifaryngu 
Léčba karcinomu dutiny ústní 
Krční metastázy při neznámém primárním tumoru, paragangliomy hlavy a krku 
Karcinom laryngu 
Chirurgická léčba karcinomu hypofaryngu 
Chirurgická léčba karcinomu laryngu 
Karcinom štítné žlázy 
Úloha radioterapie v léčbě nádorů hlavy a krku 
Prognostický význam metastáz nádorů hlavy a krku do krčních uzlin a jejich léčba 
Léčba karcinomu štítné žlázy a jeho uzlinových metastáz 
Juvenilní angiofibrom nosohltanu, dutiny ústní a orogaryngu 
Chirurgické přístupy u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu 
Karcinom epifaryngu 
Karcinom dutiny nosní a VDN a jeho léčba 
Benigní nádory slinných žláz a jejich léčba 
Periferní a centrální vestibulární syndrom 
Komplikace chronického středoušního zánětu 
Diferenciální diagnostika závrati 
Vývojové poruchy ucha 
Otoskleroza 
Metody vyšetření sluchu 
Záněty zevního ucha 
Akutní akustické a barické trauma 
Sekretolická otitida 
Poruchy funkce Eustachovy trubice 
Konzervativní a chirurgická léčba chronických ototid 
Neurinom akustiku 
Obrna lícního nervu 
Mastoiditis 
Komplikace akutního středoušního zánětu 
Tympanoplastické operace 
Sanační operace ucha 
Profesionální sluchové poškození 
Nitrolební komplikace středoušních zánětů 
Akutní středoušní zánět 
Chronický středoušní zánět 
Ušní šelesty 
Nádory ucha 
Výtok z ucha a jeho diferenciální diagnostika 
Poranění ucha 
Perforace bubínku 
Kochleární implantace 



Diferenciální diagnostika nedoslýchavosti 
Chronické záněty a přednádorové stavy 
Anginy – rozdělení, příznaky, léčba 
Alergická rinitida 
Posttraumatické vertigo 
Chronická tonsillitis a vegetationes adenoideae 
Perilymfatická fistula 
Diferenciální diagnostika poruch polykání 
Krvácení z nosu, epistaxis 
Onemocnění nosního septa 
Dušení – příčiny, příznaky, léčba, tracheotomie, koniotomie 
Akutní záněty hrtanu 
Cizí tělesa cest dýchacích 
Nosní likvorea 
Rinitidy 
Periferní typ poruchy rovnováhy 
Komplikace tonsillitid 
Tumory mostomozečkového koutu a pyramidy 
M. Menieri 
Rinochirurgické výkony, přístupové cesty 
Paroxysmální poruchy rovnováhy 
ORL aspekty spánkového apnoického syndromu 
Nosní polyposa 
Labyrintitida, neuronitida 
Poruchy rovnováhy centrálního typu 
Zhoršení nosní průchodnosti 
Porucha rovnováhy – vyš. protokol 
Toxické postižení vestibulární funkce 
Benigní polohové paroxysmální vertigo 
Nemoci a úrazy jícnu 
Poranění hrtanu a poruchy inervace hrtanu 
Granulomatozní záněty v oblasti nosu a VDN 
Onemocnění očnice ve vztahu k ORL onemocnění 
Komplikace endoskopických rinochirurgických výkonů 
Komplikace zevních rinochirurgických výkonů 
Vyšetřovací metody v rinologii 
Komplikace sinusitid 
Chronické sinusitidy 
Akutní sinusitidy 
FESS – koncepce, indikace, komplikace 


