
Otázky ke zkoušce po ukončení kmene v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

  

Otázky z obecné ortopedie 

 

 

Otázky z traumatologie 

 

Prakticky orientované otázky 

1. Historie ortopedie ve vztahu 

k praxi 

Epiphyseolysy  Operační přístupy k ramenu 

2. Vrozená dysplázie kyčelní Specifika dětských zlomenin Operační přístupy k pažní kosti 

3. Vrozené vykloubení kyčlí Druhy a principy 

osteosyntézy 

Operační přístupy k předloktí 

4. Morbus Perthes Zevní osteosyntéza Operační přístupy v oblasti ruky 

5. Coxa vara adolescentium Konzervativní léčba 

zlomenin 

Operační přístupy v oblasti 

kyčle 

6. Paklouby Otevřené zlomeniny Operační přístupy k pánvi 

7. Plochá noha Zlomeniny v oblasti zápěstí  Operační přístupy v oblasti 

kolena 

8. Pes equinovarus congenitus Zlomeniny v oblasti ruky Operační přístupy v oblasti 

páteře 

9. Vrozené vady nohy (mimo 

PEC) 

Zlomeniny předloktí u dětí a 

dospělých 

Miniinvazivní operační přístupy 

10. Získané vady nohy Zlomeniny v oblasti lokte Dif. dg. bolestí kyčle 

11. Hallux valgus Zlomeniny v oblasti ramena Dif. dg. bolestí ramena 

12. Deformity prstů Zlomeniny pánve Dif. dg. bolestí zad 

13. Osteomyelitis Zlomeniny proximálního 

femuru 

Dif. dg. bolestí kolena 

14. Záněty kloubů Zlomeniny femuru u dětí a 

dospělých 

Operační anatomie v oblasti 

hlezna 

15. Specifická onemocnění kostí a 

kloubů 

Zlomeniny v oblasti kolena Operační anatomie v oblasti 

ramenního kloubu 

16. Úhlové deformity končetin Zlomeniny bérce u dětí a 

dospělých 

Operační anatomie v oblasti 

kyčelního kloubu 

17. Nestejná délka končetin Zlomeniny hlezna Operační anatomie v oblasti 

kolenního kloubu 

18. DMO a spastické parézy Zlomeniny v oblasti nohy Operační anatomie v oblasti 

ruky 

19. Osteoporóza Úrazy krční páteře RTG kyčle – coxometrie 

20. Metabolická onemocnění kostí 

(kromě osteoporózy) 

Úrazy hrudní páteře Zobrazovací techniky v oblasti 

kolenního kloubu 

21. Vrozené vývojové vady v 

ortopedii 

Úrazy bederní páteře Zobrazovací techniky v oblasti 

ramenního kloubu 

22. Aseptické nekrózy Poranění míchy Zobrazovací techniky v oblasti 

kyčelního kloubu 

23. Entezopatie Polytrauma Zobrazovací techniky v oblasti 

hlezna 

24. Artróza – konzervativní terapie Habituální a recidivující 

luxace 

Zobrazovací techniky v oblasti 

nohy 

25. Artróza – operační terapie Poranění měkkého kolena Zobrazovací techniky v oblasti 

páteře 



 

26. Koxartróza Únavové zlomeniny Pooperační komplikace 

v ortopedii a traumatologii 

27. Gonartróza Zlomeniny přechodného 

věku 

Viskosuplementace 

28. Umělé kloubní náhrady Kompartment syndrom Farmakoterapie v ortopedii a 

traumatologii 

29. Komplikace kloubních náhrad Polytrauma ATB terapie v ortopedii a 

traumatologii 

30. Revmatochirurgie Amputace Prevenze HŽT 

31. Skoliózy Zlomeniny stehenní kosti   

32. Onemocnění páteře v sagitální 

rovině 

  

33. Bolesti zad, lumbago   

34. Benigní nádory v ortopedii   

35. Maligní nádory v ortopedii   

36. Nádorům podobné afekce v 

ortopedii 

  

37. Ortopedický screening 

novorozence 

  

38. Artrodézy   

39. Úžinové syndromy   

40. Osteochondritis dissecans   

41. Růst kostí a poruchy růstu   

42. Hojení kostí a kloubů   

43. Ortopedická protetika   

44. Artroskopie kolenního kloubu   

45. Artroskopie ramenního kloubu   


