
Atestační otázky z oboru cévní chirurgie 

Obecná část 

1. Cévní náhrady, rozdělení a jejich indikace 

2. Endovaskulární instrumentárium  

3. Vyšetřovací metody v cévní chirurgii – klinické a zobrazovací 

4. Antiagregační, antikoagulační léčba 

5. Ateroskleróza, etiopatogeneze, rizikové faktory, možnosti léčby 

6. Klasifikace aterosklerotického postižení tepen dolních končetin podle Rutherforda a 
Fontaina 

7. Druhy cévních rekonstrukcí (anatomické, extra-anatomické, hybridní) 

8. Endovaskulární techniky 

9. Trombolýza a její indikace/kontraindikace 

10. Konzervativní léčba ischemické choroby dolních končetin 

 

Speciální část – 1 

1. Úrazy cév, jejich diagnostika a možnosti řešení v multioborovém kontextu 

2. Akutní končetinová ischemie  

3. Chronická kritická ischemie končetiny 

4. Výdutě hrudní aorty 

5. Aterosklerotické postižení tepen aortálního oblouku 

6. Aterosklerotického postižení aorty a pánevních tepen 

7. Aterosklerotické postižení viscerálních tepen 

8. Aterosklerotické postižení tepen AFC, AFS, AFP 

9. Aterosklerotické postižení tepen bérce a nohy 

10. Arteriovenózní dialyýzační přístupy (natívninativní a uměle) 

11. Aneuryzma subrenální aorty a pánevních tepen 

12. Aneuryzma periferních tepen 

13. Aneuryzmata viscerálních tepen 

14. Syndrom horní hrudní apertury 

15. Diagnostika a léčba varixů včetně miniinvazivních technik 

16. Extrakraniální postižení a. carotis int. 



17. Thorakoabdominální aneuryzma 

18. Akutní ischemie horní končetiny 

19. Disekce hrudní aorty 

20. Lymfedém, etiologie, diagnostika, terapie 

 

Speciální část – 2 

1. Diabetická noha – diagnostika, terapie 

2. Infekční komplikace cévnich náhrad 

3. Hybridní výkony na periferních a viscerálních tepnách 

4. Entrapment syndrom a cystická degenerace a. poplitea 

5. Reperfuzní syndrom, končetinový kompartment syndrom 

6. Komplikace po vazointervenci 

7. Cévní malformace 

8. Lumbální sympatektomie, indikace, miniinvazivní metody 

9. Akutní obliterace chirurgické rekonstrukce 

10. Žilní trombembolická choroba 

11. Amputační výkony 

12. Endovaskulární metody stavění krvácení 

13. Suprarenální aneuryzma 

14. Autoimunní choroby cévního systému 

15. Časné a pozdní komplikace po cévních rekonstrukcích 

16. Žilní rekonstrukce a endovaskulární výkony na žilním systému 

17. Pseudoaneuryzma, etiologie, diagnostika, terapie 

18. Předoperační a pooperační péče včetně farmakoterapie  u  cévních pacientů (zejm. 
u výkonů na aortě, pánevním řečišti). 

19. Předoperační a pooperační péče včetně faramkoterapie u cévních pacientů (zejm. 
u výkonů na krkavicích a rekontrukci infrainquinálních tepen). 

20. Onkovaskulárni chirurgie (nádory cév, invaze orgánových náadorů do velkých cév) 

 


