
Neurochirurgia 

1. Epileptický záchvat ako klinický prejav je typický pre: 

a) LGG-nízkostupňový glióm 

b) hydrocefalus 

c) koloidnú cystu 

d) epidurálny hematóm 

e) neprasknutú mozgovú aneuryzmu 

2. Aký je najmalígnejší nádor mozgu: 

a) atypický adenóm hypofýzy 

b) anaplastický meningeóm  

c) multiformný glioblastóm 

d) pinealoblastóm 

e) hemangioblastóm 

3. O meningeómoch platí: 

a) sú extra axiálne, zväčša benígne tumory 

b) v MRI obraze s kontrastnou látkou sa vizualizujú ako tumory s výrazným 

postkontrastným enhacementom 

c) môžu obsahovať kalcifikácie 

d) môžu byť veľmi krvácivé 

e) všetky uvedené možnosti 

4. Primárna liečba konvexitárnych meningeómov je: 

a) totálna resekcia 

b) parciálna resekcia 

c) rádioterapia 

d) chemoterapia 

e) biologická liečba 

5. Hashimotova triáda pri normotenznom hydrocefale je charakterizovaná: 

a) inkontinenciou, demenciou, poruchou chôdze 

b) tinitom, vertigom, poruchou sluchu 

c) cefaleou, rozmazaným videním, nauzeou 

d) poruchou chôdze, poruchou močenia, parestéziami v horných končatinách 

e) poruchou zraku, nauzeou, zvracaním 

6. Arachnoidálne cysty: 

a) sa vždy operujú 

b) sú zväčša náhodným nálezom a operujú sa pri klinických prejavoch 

c) sú typicky lokalizované v komorovom systéme 



d) patria do IV. skupiny WHO stupňa zhubnosti 

e) vždy metastázujú 

7. Glasgowská škála vedomia (GCS): 

a) hodnotí kvantitu vedomia  

b) hodnotí kvalitu vedomia  

c) maximum môže pacient dosiahnuť 1 bod 

d) minimum môže pacient dosiahnuť 1 bod 

e) norma je 10 bodov 

8. Rozdelenie úrazov hlavy na otvorené a zatvorené: 

a) je založené na porušení tvrdej pleny (dura mater) 

b) je založené na porušení kože na hlave  

c) je podmienené etiológiou úrazu 

d) toto rozdelenie je nesprávne 

e) nemá klinický význam 

9. Najčastejšou príčinou epidurálneho hematómu je: 

a) poškodenie arteria meningea media, alebo jednej z jej vetiev 

b) poškodenie arteria cerebri media, alebo jednej z jej vetiev 

c) poškodenie arteria vertebralis 

d) poškodenie arteria carotis externa 

e) poškodenie horného šípového splavu 

10. Decerebrácia v "Glasgow Coma Scale" skóre je vyjadrená číslom: 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 15 

11. Spazmy mozgových tepien často sprevázdajú: 

a) mozgové meningeómy 

b) subarachoidálne krvácanie 

c) epidurálny hematóm 

d) mozgové metastázy 

e) nič z uvedného 

12. Lucidny interval" sa najčastejšie môže vyskytnúť pri: 

a) kontúzii mozgu 

b) epidurálnom hematóme 

c) strelnom poranení mozgu 



d) difúznom axonálnom poranení 

e) neprasknutej mozgovej aneuryzme 

13. Medzi znaky a príznaky ruptúry výdute mozgovej tepny môže patriť: 

a) bezvedomie 

b) bolesť hlavy 

c) hemocefalus 

d) opozícia šije 

e) všetky uvedené možnosti 

 14. "Syndróm kaudy" je: 

a) akútny stav, indikovaný k urgentnej operácii 

b) akútny stav indikovaný primárne ku kortikoterapii 

c) urgentný stav, indikovaný k operácii do 3-4 dní 

d) akútny stav, vyžadujúci si zavedenie permanentného močového katétra  

e) asymptomatický nález 

15. Syndróm canalis carpi je spôsobený zhrubnutím: 

a) ligamentum supranervimediani 

b) ligamentum nervi mediani supremum 

c) retinaculum supranervimediani 

d) retinaculum flexorum 

e) arteria radialis 

16. Syndróm "Guyonovho" kanála vzniká kompresiou periferného nervu: 

a) v oblasti krčného rebra 

b) v oblasti lakťa 

c) v oblasti vonkajšieho členku 

d) v oblasti zápästia 

e) v oblasti inguinálneho kanála 

17. Chronický subdurálny hematóm:  

a) často recidivuje  

b) je typický v staršom veku  

c) väčšinou sa jedná o venózne krvácanie  

d) môže byť následkom aj menšej traumy hlavy 

e) všetko uvedené  

18. Absces mozgu:  

a) primárnou metódou liečby je vždy kompletná extirpácia  

b) vyžaduje si spravidla antibiotickú perorálnu terapiu v trvaní 7 dní 

c) rozlíšiť od tumorov mozgu sa dá pomocou CT vyšetrenia s kontrastnou látkou  



d) býva typicky asymptomatický  

e) môže vznikať pri zápaloch vnútorného ucha 

19. Indikácie akútnej operácie hernie disku LS oblasti sú:  

a) hyperalgický stav, novovzniknuté sfinkterové poruchy, novovzniknutá  erektilná dysfunkcia, 

novovzniknutý motorický deficit  

b) erektilná dysfunkcia, parestézie dolných končatín, antalgická chôdza 

c) syndróm kaudy, motorický deficit nie starší ako 14 dní, areflexia dolných končatín  

d) antalgická chôdza, novovzniknutý motorický deficit, areflexia dolných končatín  

e) dlhodobá bolesť 

20. Schwannómy n.vestibulocochlearis sa môžu prejaviť:  

a) hypakúzou  

b) periférnou léziou n. facialis  

c) vertigom  

d) tinitom 

e) všetko uvedené 

21. Arterio-venózne malformácie: 

a) najčastejšie sa vyskytujú v mozgovom kmeni  

b) môžu spôsobovať epilepsiu  

c) nie sú ošetriteľné radiochirurgicky  

d) tvoria ich patologicky nezmenené cievy 

e) liečiea sa výlučne enndovaskulárne  

22. Dekompresívna kraniektómia:  

a) je indikovaná pri expanzívne rastúcich tumoroch  

b) na konci operačného výkonu sa kostný lalok vkladá späť a fixuje ku kalve  

c) môže byť indikovaná pri niektorých akútnych subdurálnych hematómoch spojených s 

edémom mozgu  

d) sa v súčastnosti už nikdy neindikuje 

e) všetko uvedené  

23. Typickým prejavom spinálnej stenózy je:  

a) jednostranné parestézie dolnej končatíny 

b) jednostranná bolesť dolnej končatiny 

c) klaudikačný interval  

d) paréza fibulárneho nervu 

e) nič z vyššie uvedeného  

  



24.Indikáciou na zavedenie snímača intrakraniálneho tlaku (ICP) je: 

a) abnormálny CT nález intrakraniálnych traumatických zmien s GCS pacienta pod 8 bodov 

b) klinické známky transtentoriálnej herniácie 

c) CT nález fisury lebečnej spodiny 

d) epidurálny hematóm 

e) žiadna zo spomenutých možností 

 

25. Medzi cievne malformácie mozgu nepatrí: 

a) arteriovenózna malformácia 

b) fuziformná aneuryzma 

c) kavernózna malformácia 

d) hemangioblastóm 

e) kapilárna teleangiektázia 


