
Maxilofaciálna chirurgia – špecializačná skúška (otázky) 
 

 

Skupina A 
 

1. Zlomeniny artikulačného výbežku sánky, vyšetrenie, klinické príznaky, možnosti 

liečby 

 

2. Chirurgická liečba zlomenín artikulačného výbežku sánky, indikácie, operačné 

prístupy – postupy a možné komplikácie 

 

3. Poruchy funkcie sánky, zmeny otvárania úst, etiológia, charakteristika, rozdelenie, 

možnosti liečby 

 

4. Progénne typy zhryzu, klinická charakteristika, možnosti komplexnej liečby 

 

5. Princípy priamej fixácie fragmentov v oblasti strednej tretiny tváre, chirurgické 

prístupy 

 

6. Chirurgické prístupy v traumatológii skeletu tváre, typy, indikácie 

 

7. Asymetria tváre, laterogénia, hemifaciálna atrofia, klinická charakteristika, možnosti 

komplexnej liečby 

 

8. Zlomeniny frontálnej kosti, klinický obraz, vyšetrenia, liečba 

 

9. Benígne lézie mandibuly, klinická charakteristika, vyšetrenie, možnosti liečby 

 

10. Zlomeniny mandibuly, rozdelenie, princípy priamej fixácie fragmentov chirurgická 

liečba jednotlivých lokalizácií 

 

11. Dentálne implantáty, charakteristika, imediátna, odložená implantácia, augmentácie, 

komplikácie 

 

12. Laterálne zlomeniny strednej tretiny tváre, klinické príznaky, liečba 

 

13. Zlomeniny nazomaxilárneho komplexu, zlomeniny nosa, klinický obraz, vyšetrenia, 

liečba 

 

14. Izolovaná fraktúra spodiny orbity (retromarginálna zlomenina očnice, fr. spodiny 

orbity typu Blow-out), klinická charakteristika, stratégia liečby 

 

15. Mordex apertus, klinická charakteristika, možnosti liečby 

 

16. Ankylóza temporomandibulárneho kĺbu, etiológia, klinické príznaky, možnosti liečby 

 

17. Zlomeniny strednej tretiny tváre, rozdelenie, klinické príznaky, vyšetrenie, možnosti 

liečby 

 



18. Princípy distrakčnej osteogenézy, indikácie v maxilofaciálnej oblasti, terapeutické 

využitie 

 

19. Rázštepy, vplyv na vývoj skeletu tváre, klinické príznaky, vyšetrenie, postavenie 

maxilofaciálneho chirurga v komplexnej liečbe 

 

20. Chirurgické výkony v oblasti skeletu tváre vrátane dentoalvelárnych výkonov 

u pacienta s hemofíliou a inými krvácavými stavmi 

 

 

Skupina B 
 

1. Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu, etiológia, klinický obraz, vyšetrenie, 

možnosti liečby 

 

2. Dentogénne sinusitídy, klinický obraz, vyšetrenie, liečba 

 

3. Obštrukčné sialoadenitídy, sialolitiáza, klinické príznaky, vyšetrenie, liečba 

 

4. Cysty mäkkých tkanív v orofaciálnej oblasti, klinická charakteristika, diferenciálna 

diagnóza, liečba 

 

5. Dentogénne cervikofaciálne infekcie, klinická charakteristika, prevencia, komplexná 

liečba 

 

6. Neuralgia n. trigeminus, klinická charakteristika, diferenciálna diagnóza. Primárna, 

sekundárna, možnosti liečby 

 

7. Oroantrálna, oronazálna komunikácia, príčiny, klinická charakteristika, možnosti 

liečby 

 

8. Zhubné nádory orofaciálnej oblasti, klinické príznaky, TNM klasifikácia, 

charakteristika komplexnej liečby 

 

9. Sialoendoskopia, postavenie v komplexnej liečbe obštrukčných sialoadenitíd, 

diagnostické a terapeutické možnosti 

 

10. Hypestézia dolnej pery, príčiny, diferenciálna diagnóza, klinický obraz, terapeutické 

možnosti 

 

11. Krčné disekcie pri zhubných nádoroch hlavy a krku, charakteristika, indikácie, 

topografická anatómia, technika 

 

12. Sialoadenitídy, sialózy klinická charakteristika, vyšetrenia, možnosti liečby 

 

13. Karcinomy jazyka a spodiny ústnej dutiny, pery, klinický obraz, TNM klasifikácia, 

vyšetrenia, algoritmus komplexnej liečby 

 

14. Anafylaktický šok a jeho terapeutické možnosti 

 



15. Lieková osteonekróza čeľustných kostí, klinické príznaky, prevencia, vyšetrenia, 

stratégia liečby 

 

16. Hemoragický šok, možné príčiny v maxilofaciálnej chirurgii, klinická charakteristika, 

možnosti prevencie 

 

17. Nádory slinných žliaz, klinické príznaky, diagnostika, klasifikácia, možnosti liečby 

 

18. Rekonštrukcie defektov v onkológii, rozdelenie, indikácie, jednotlivé typy 

komplikácie 

 

19. Nádory maxily, sinus maxilaris, klinické príznaky, klasifikácia, komplexná liečba 

 

20. Komplikácie v komplexnej onkologickej liečbe (chirurgia, RAT, chemoterapia), 

diseminovaná intravaskulárna koagulopatia 


