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1.

Refluks a choroba refluksowa przełyku – różnicowanie, diagnostyka, postępowanie.

2.

Alergia pokarmowa u dzieci.

3.

Zaparcie czynnościowe – objawy, diagnostyka, leczenie.

4.

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci.

5.

Niemowlę ulewające i intensywnie płaczące. O czym myśleć, co robić?

6.

Przewlekła biegunka bez domieszek krwi, bóle brzucha, także nocne, niechęć do jedzenia, ubytek
masy ciała.

7.

Czerwone flagi w zaburzeniach czynnościowych u dzieci.

8.

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna.

9.

Diagnostyka żółtaczki.

10.

Dziecko ubywające na wadze, sporadycznie wymiotujące niestrawionymi resztkami, w rtg klp
poszerzone śródpiersie. O czym myślisz, co zaproponujesz?

11.

Leczenie lambliazy.

12.

Diagnostyka przewlekłej biegunki.

13.

Diagnostyka obecności świeżej krwi w stolcach.

14.

Dziecko 2-letnie z zahamowaniem na siatce centylowej przyrostów masy ciała i wzrostu (najpierw
masy ciała). O czym myślisz, co zaproponujesz?

15.

Choroba Hirschsprunga.

16.

Diagnostyka niedożywienia..

17.

Zakażeniem H. pylori

18.

Leczenie intestacji wywołanej owsikami.

19.

Objawy i diagnostyka celiakii.

20.

Objawy, diagnostyka i leczenie przerostowego zwężenia odźwiernika.

21.

Diagnostyka krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

22.

Leczenie ostrego zapalenia trzustki u dziecka

23.

Co poradzisz matce, która pyta kiedy ma przestać karmić piersią swoje dziecko?

24.

Objawy kamicy pęcherzyka żółciowego u dziecka 10. Letniego.

25.

Objawy alarmujące w uprzednio rozpoznanych czynnościowych bólach brzucha u 12-latki.

26.

Przyczyny wielomoczu u dzieci.

27.

Postępowanie z dzieckiem moczącym się w nocy

28.

Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek – przyczyny, leczenie

29.

Zespół nerczycowy – rozpoznanie i postępowanie objawowe
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30.

Zespół nerczycowy – powikłania

31.

Ostra niewydolność nerek u dzieci – przyczyny, postępowanie

32.

Hiperkaliemia - rozpoznanie i postepowanie

33.

Zatrzymanie oddawania moczu – postępowanie

34.

Zakażenie układu moczowego u 9-cio miesięcznego chłopca

35.

Kamica układu moczowego – objawy, postępowanie

36.

Przyczyny krwinkomoczu u dzieci

37.

Zespół Schönleina-Henocha – rozpoznanie i postępowanie

38.

Wady układu moczowego u dzieci

39.

Przewlekła choroba nerek u dzieci – przyczyny, objawy

40.

Rodzaje leczenia nerkozastępczego u dzieci

41.

Przyczyny niedokrwistości u dzieci z chorobami nerek (PNN, HUS)

42.

Zaburzenia funkcji pęcherza moczowego – objawy, postepowanie

43.

Przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym

44.

Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci w różnym wieku.

45.

Interpretacja badania ogólnego moczu

46.

Przewodozależne wady serca

47.

Wady serca ze zwiększonym przepływem płucnym

48.

Wady serca ze zmniejszonym przepływem płucnym

49.

Zwężenie zastawki aortalnej

50.

Wady serca wymagające interwencji w okresie noworodkowym

51.

Zapalenie wsierdzia

52.

Częstoskurcz nadkomorowy

53.

Komorowe zaburzenia rytmu serca

54.

Zapalenie osierdzia

55.

Zmiany w ekg w zaburzeniach jonowych

56.

Wrodzone wady serca w zespołach genetycznych

57.

Kanałopatie

58.

Omdlenia

59.

Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu krążenia

60.

Niewydolność serca

61.

Postępowanie diagnostyczne u dziecka z podejrzeniem wrodzonej wady serca

62.

Symptomatologia wrodzonych wad serca u dzieci

63.

Symptomatologia zaburzeń rytmu serca u dzieci

64.

Choroby zapalne układu krążenia
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65.

Zapalenie mięśnia sercowego

66.

Niedokrwistości z zaburzeń wytwarzania u dzieci - podział, objawy, rozpoznanie

67.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci – objawy, rozpoznanie, leczenie

68.

Niedokrwistości niedoborowe u dzieci – objawy, rozpoznanie, leczenie

69.

Wrodzone niedokrwistości hemolityczne – objawy, rozpoznanie, leczenie

70.

Niedokrwistość z utraty krwi – objawy, rozpoznanie, leczenie

71.

Hemofilia u dzieci - objawy, rozpoznanie, leczenie

72.

Szczepienia u dzieci z hemofilią (jakie, kiedy, gdzie)

73.

Na czym polega profilaktyka wylewów u dzieci z hemofilią i jak się ją prowadzi

74.

Choroba von Willebranda - objawy, rozpoznanie, leczenie

75.

Skazy małopłytkowe u dzieci – podział, objawy, rozpoznanie

76.

Ostra samoistna małopłytkowość u dzieci – definicja, diagnostyka, leczenie

77.

Skazy naczyniowe u dzieci - objawy, rozpoznanie, leczenie

78.

Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci – przyczyny, diagnostyka

79.

Splenomegalia u dzieci - przyczyny, diagnostyka

80.

Białaczka u dzieci - objawy, diagnostyka, rozpoznanie

81.

Guzy OUN u dzieci - objawy, diagnostyka, rozpoznanie

82.

Nowotwory kości u dzieci - objawy, diagnostyka, rozpoznanie

83.

Diagnostyka różnicowa guza w jamie brzusznej u dziecka

84.

Kiedy podejrzewać chorobę nowotworową u dziecka

85.

Kiedy podejrzewać skazę krwotoczną u dziecka

86.

Kiedy podejrzewać niedokrwistość u dziecka

87.

Zasady nawadniania doustnego w leczeniu ostrej biegunki.

88.

Zasady nawadniania dożylnego w leczeniu ostrej biegunki.

89.

Doustne płyny nawadniające - mechanizm działania.

90.

Wskazania do hospitalizacji dziecka chorego na ostrą biegunkę.

91.

Zasady żywienia dziecka chorego na ostrą biegunkę.

92.

Antybiotykoterapia w leczeniu ostrej biegunki.

93.

Przeciwwskazania do karmienia piersią.

94.

Korzyści karmienia piersią.

95.

Zasady wprowadzania do diety pokarmów potencjalnie alergizujących.

96.

Zasady wprowadzania do diety glutenu.

97.

Zasady wprowadzania soków, jarzyn/owoców do diety.

98.

Żywienie niemowlęcia w pierwszym półroczu życia.

99.

Żywienie niemowlęca w drugim półroczu życia.
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100. Drgawki gorączkowe
101. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – rozpoznanie i leczenie
102. Omówienie chorób związanych z glutenem.
103. Celiakia. Czy biopsja jelita cienkiego zawsze jest konieczna?
104. Zasady leczenia dietą bezglutenową.
105. Diagnostyka serologiczna celiakii.
106. Kryteria rozpoznania nieprawidłowej glikemii na czczo, zaburzeń tolerancji węglowodanów i
stanu przedcukrzycowego
107. Zasady leczenia cukrzycy 1 typu u dzieci
108. Zasady postępowania u dziecka z zespołem metabolicznym, kryteria rozpoznania
109. Zasady monitorowania leczenia dzieci z cukrzycą
110. Kwasica ketonowa objawy i leczenie
111. Hipoglikemia w przebiegu cukrzycy, objawy i postępowania
112. Późne powikłania w cukrzycy, zasady monitorowania i postepowania
113. Skrining noworodkowy w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, kryteria i leczenie wnt
114. Skrining noworodkowy w kierunku bloku 21-hydroksylazy, objawy bloku i zasady leczenia
115. Przyczyny, objawy i leczenie pierwotnej niedoczynności i nadczynności tarczycy
116. Przyczyny i diagnostyka niedoboru wzrostu (przyczyny niezależne od zaburzeń hormonalnych)
117. Przyczyny i diagnostyka niedoboru wzrostu (przyczyny zależne od zaburzeń hormonalnych
118. Dziecko ze wzrostem wysokim; przyczyny, diagnostyka
119. Diagnostyka i różnicowanie moczówki neurogennej
120. Choroba i zespół Cushinga, objawy u dzieci, przyczyny i leczenie
121. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (niedoczynność i nadczynność przytarczyc,
krzywice niedoborowe)
122. Pierwotna i wtórna niedoczynność nadnerczy, przyczyny, leczenie
123. Wrodzony przerost kory nadnerczy, blok 21-hydroksylazy, objawy kliniczne, leczenie
124. Przyczyny i objawy zaburzeń różnicowania płci
125. Objawy i przyczyny przedwczesnego dojrzewania gonadotropino-zależnego i niezależnego
126. Kiedy rozpoznać opóźnione dojrzewania, diagnostyka
127. Obraz zaburzeń hormonalnych w anoreksji
128. Przyczyny i leczenie otyłości dziecięcej
129. Ciężka hipoglikemia u noworodka przyczyny hormonalne
130. Kryteria rozpoznania zaburzeń wzrastania na siatce centylowej
131. Pojęcie wieku kostnego, zębowego, wzrostowego
132. Auksologiczne kryteria nadwagi, otyłości niedoboru masy ciała
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133. Ocena tempa wzrastania u dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych.
134. Zapalenie oskrzelików – etiologia, obraz kliniczny, postępowanie
135. Zapalenie oskrzeli – objawy, etiologia, postępowanie
136. Czynniki etiologiczne zapaleń płuc w zależności od wieku dziecka, obraz kliniczny w zależności
od etiologii, leczenie
137. Odma opłucnej – obraz kliniczny, radiologiczny, postępowanie
138. Gruźlica – diagnostyka i postępowanie
139. Mukowiscydoza – patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka
140. Diagnostyka różnicowa świszczącego oddechu u dzieci
141. Duszność w różnych grupach wiekowych – przyczyny, postępowanie
142. Kaszel – diagnostyka różnicowa
143. Alergiczny nieżyt nosa
144. Atopowe zapalenie skóry
145. Alergia pokarmowa
146. Diagnostyka astmy
147. Leczenie astmy – postępowanie doraźne i leczenie przewlekłe
148. Obturacyjne zapalenie oskrzeli – obraz kliniczny, postępowanie
149. Leczenie inhalacyjne w chorobach układu oddechowego
150. Antybiotykoterapia w zakażeniach układu oddechowego
151. Niedobór IgA i pospolity zmienny niedobór odporności
152. Zakażenia górnych dróg oddechowych
153. Krztusiec- objawy kliniczne, leczenie, metody zapobiegania
154. Wstrząs anafilaktyczny
155. Powikłania zapaleń płuc
156. Zespół dyskinetycznych rzęsek

5

