
Angiologie – otázky k atestaci 2012 
 
 

1. a) Ateroskleróza – patogeneze 
b) Varixy žil dolních končetin 
c) Diferenciální diagnostika dušnosti 

 
2. a) Epidemiologie kardiovaskulárních chorob 

b) Léčba ischemické choroby dolních končetin v klaudikačním stadiu 
c) Diferenciální diagnostika otoků 

 
3.   a) Ischemická choroba dolních končetin (mimo léčbu) 
      b) Diagnostika trombózy končetinových žil 
      c) Hyperlipoproteinémie - léčení  
 
4.   a) Kritická končetinová ischemie (mimo léčbu) 
      b) Léčení žilní trombózy 
      c) Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi 
 
5.   a) Ateroskleróza – prevence, léčba 
      b) Lymfatické otoky, klasifikace, diagnostika 
      c) Diferenciální diagnostika bolestí břicha 
 
6.   a) Kritická končetinová ischemie se zaměřením na léčbu 
      b) Chronická žilní insuficience 
      c) Diabetes mellitus – komplikace 
 
7.   a) Žilní trombóza (mimo léčbu) 
      b) Buergerova choroba 
      c) Léčba arteriální hypertenze 
 
8.   a) Syndrom horní hrudní apertury 
      b) Aneurysma břišní aorty 
      c) Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin 
 
9.   a) Trombofilie 
      b) Revaskularizační léčba u nemocného s klaudikacemi 
      c) Léčba diabetes mellitus 2. typu 
 
10. a) Vaskulidity se zaměřením na postižení velkých tepen 
      b) Revaskularizační léčba u nemocných s kritickou končetinovou ischémií 
      c) Metabolický syndrom 
 
11. a) Vaskulidity postihující malé a středně velké tepny 
      b) Ileofemorální žilní trombóza 
      c) Chronická srdeční insuficience 
 
 
 
 



 
 
12. a) Vazoneuróza 
      b) Aneurysma hrudní aorty 
      c) Zánět povrchních žil 
 
13. a) Aneurysma končetinových tepen 
      b) Léčba varixů žil DK 
      c) Cévní mozkové příhody 
 
14. a) Akutní tepenný uzávěr 
      b) Ambulantní léčba žilní trombózy 
      c) Diabetické angiopatie 
 
15. a) Lerischův syndrom 
      b) Léčba lymfatických otoků 
      c) Tepenné embolizace 
 
16. a) Distální tepenné uzávěry na dolních končetinách 
      b) Sekundární lymfatické otoky 
      c) Chronická ischemická choroba srdeční 
 
17. a) Tepenná poranění 
      b) Prevence žilní trombózy u chirurgických pacientů 
      c) Akutní koronární syndromy 
 
18. a) Raynaudova nemoc a syndrom 
      b) Onemocnění extrakraniálních tepen 
      c) Plicní embolie 
 
19. a) Onemocnění z vibrací 
      b) Onemocnění vena cava 
      c) Arteriální hypertenze 
 
20. a) Arteriální trombóza 
      b) Iatrogenní cévní poškození 
      c) Hyperviskózní syndrom 
 
21. a) Méně časté příčiny ischémie DK 
      b) Prevence žilní trombózy u interně nemocných 
      c) Fibrilace síní 
 
22. a) Diabetická noha 
      b) Cestovní trombóza 
      c) Chronická obstrukční choroba plicní 
 
23. a) Problematika žilní trombózy u onkologicky nemocných 
      b) Hyperlipoproteinémie 
      c) Renální insuficience 
 


