	

DErmatovenerologická klinika 1. LF UK                               Seznam zkušebních témat

Dermatologie
1. Anatomické složení kůže, kožní adnexa
2. Fyziologická činnost kůže
3. Anamnéza kožního onemocnění, primární a sekundární eflorescence, příklady
nemocí
4. Objektivní nález a jeho popis v dermatologii, konfigurace eflorescencí, příklady
nemocí
5. Histopatologické změny v kůži
6. Zevní léčba v dermatologii, indikace, vedlejší účinky kortikoidních extern
7. Fyzikální léčba v dermatologii, fototerapie, laser, indikace
8. Chronická žilní insuficience dolních končetin, ulcus cruris venosum,
diferenciální diagnóza, léčba
9. Kožní choroby z příčin mechanických a termických
10. Fotodermatózy, fototoxické dermatitidy, porphyria cutanea tarda
11. Parazitární kožní nemoci, scabies (klinický obraz, diagnóza, léčba), pediculosis,
trombidiasis
12. Tinea corporis, pedum et manuum, diagnóza, léčba
13. Mykózy nehtů vousů a vlasů, diagnóza, léčba
14. Pityriasis versicolor, erythrasma
15. Candidosis
16. Pyodermie – vázané na adnexa, povrchové, impetigo
17. Pyodermie hluboké, erysipel, aj.
18. Mykobakteriózy - tuberculosis cutis
19. Kožní borelióza
20. Kožní nemoci vyvolané humánními papilomaviry
21. Herpes simplex, herpes zoster
22. Dermatitis contacta irritativa
23. Dermatitis contacta allergica, vyšetřovací metody, důležité alergeny
24. Eczema microbiale/nummulare, dermatitis varicosa
25. Dermatitis atopica
26. Dermatitis seborrhoica
27. Lékové exantémy, diagnóza, léčba
28. Urticaria, oedema Quincke
29. Psoriasis vulgaris, klinický obraz, léčba (lokální, systémová)
30. Lichen ruber planus
31. Pityriasis rosea
32. Pemphigus
33. Pemphigoid
34. Dermatitis herpetiformis Duhring
35. Erythema exsudativum multiforme, Toxická epidermální nekrolýza
36. Erytrodermie
37. Sklerodermie
38. Dermatomyositis
39. Erythematodes
40. Nekrobiotické granulomatózní procesy
41. Sarcoidosis
42. Poruchy pigmentace
43. Poruchy růstu vlasů, alopecie
44. Acne vulgaris
45. Rosacea, dermatitis perioralis
46. Cheilitis, stomatitis aphtosa – vztah k interním onemocněním
47. Funkční poruchy kapilár cév, Raynaudův fenomén, Acrocyanosis
48. Vaskulitidy
49. Pruritus, příklady jeho interních příčin, prurigo
50. Melanocytární névy
51. Prekancerózy, morbus Bowen, morbus Paget
52. Basalioma
53. Spinalioma
54. Verruca seborrhoica, syringom, keratoakantom, fibrózní histiocytom, keloid
55. Kožní lymfomy, pseudolymfomy, mycosis fungoides
56. Maligní melanom
57. Névy a nádory z krevních cév
58. Dermatitis artefacta
Venerologie
1. Venerické choroby v přehledu, jejich sociální souvislosti
2. Syphilis, etiologie, prevence, základní rozdělení, léčba, dispenzarizace
3. Mikroskopická a sérologická diagnostika syphilis
4. Syphilis primaria, klinický obraz, lokalizace, diferenciální diagnóza
5. Syphilis secundaria, klinický obraz, diferenciální diagnóza, slizniční příznaky
6. Syphilis tertiaria, kožní, slizniční, neurologické a orgánové projevy
7. Syphilis congenita recens a tarda
8. Kapavka, léčba, kritéria vyléčení
9. Povinnosti lékaře a nemocného při stanovení dg. venerického onemocnění
10. Ulcus molle, lymphogranuloma venereum
11. Kožní choroby postihující oblast genitálu (mimo venerické nemoci a uretritidy)
12. Urethritis non gonorrhoica
13. AIDS
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