КОНСПЕКТ
за семестриален изпит по ортопедия и травматология
за учебната 2012 г.
1. Тортиколис.
2. Сколиоза.
3. Спастична парализа.
4. Акушерска парализа
5. Полидактилия. Клинодактилия. Рачешка ръка.
6. Синдактилия. Аплазия и хиполпазия. Амниотична болест.
7. Манус вара. Манус валга. Синостози.
8. Дюпюитренова контрактура.
9. Луксацио коксе конгенита при непроходили.
10. Луксацио коксе конгенита при проходили.
11. Пес еквиноварус.
12. Халукс валгус.
13. Асептични некрози. Диагностика и лечение.
14. Периартрити- видове, диагностика и лечение.
15. Епикондилити- видове, диагностика и лечение.
16. Тендовагинити- видове, диагностика и лечение.
17. Коксартроза. Ендопротезиране.
18. Гонартроза. Ендопротезиране.
19. Методи на изследвания и диагностика в ортопедията и
травматологията.
20. Лечебни методи в ортопедията и травматологията. Метална
остисинтеза – видове и показания.
21. Счупване на ключица и лопатка.
22. Изкълчване на раменна става- травматична и хабитуална.
23. Счупване на раменната кост в горна трета.
24. Диафизарни счупвания на раменната кост.
25.Супракондилни счупвания на раменната кост.
26. Вътреставни фрактури на лакетната става- луксации.
27. Фрактури на предмишницата. Фрактури луксации на
Монтеджия и Галеаци.
28. Счупване на радиуса на типично място.
29.Фрактури в областта на китката. Луксации на ос лунатум.
Фрактура на ладиевидната кост.
30. Счупване на метакарпални кости и фаланги на ръка. Фрактура
на Бенет.
31. Мекотъканни увреди на ръката- кожа, сухожилия, нерви. Кожна
пластика- видове.

32. Фрактури ан таза- изолирани фрактури.
33. Фрактури на таза с прекъсване на тазовия пръстен.
34. Фрактури на гръбначния стълб. Лечение на стабилните
фрактури.
35.Увреди на гръбначния стълб. Лечение на сублуксации,
луксации,фрактури - луксации / нестабилни фрактури/
36. Счупване на бедрената шийка.
37.Пертрохантерни и субтрохантерни фрактури.
38. Диафизарни фрактури на бедрената кост.
39. Супракондилни фрактури на бедрото.
40. Вътреставни фрактури на коляното.
41. Мекотъканни увреди на коляното. Увреди на менискусите.
42. Връзкови увреди на коляното. Колянна нестабилност.
43. Диафизарни фрактури на подбедрицата- открити и закрити.
44. Глезенни фрактури. Навяхвания.
45. Фрактури на скочната и петната кост. Счупвания на костите
на ходилото. Фрактура луксация на Лисфранк.
46. Хематогенен и травматичен остеомиелит. Диагноза. Лечение.
47.Костна регенерация.
48. Псевдоартрози. Костна пластика.
49. Особености на фракурите в детска и старческа възраст.
50. Костни тумори.
51. Синдроми на хронично притискане на периферни нерви.
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