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Příklady otázek pro nástavbovou atestaci 
z gerontopsychiatrie 

 
 

A.Terapie 
1. Mechanismus působení inhibitorů acetylcholinesteráz, indikace, preskr.omezení. 
2. Mechanismus působení memantinu, indikace, preskr.omezení. 
3. Nežádoucí účinky a kontraindikace kognitiv. 
4. Terapie delirií ve stáří. 
5. Antidepresíva v seniorském věku. 
6. Terapie depresí v seniorském věku. 
7. Terapie neklidu u demencí. 
8. Terapie psychóz ve stáří. 
9. Užití antipsychotik ve stáří. 
10. Terapie úzkostných poruch ve stáří. 
11. Terapie poruch spánku v seniorském věku. 
12. Terapie Alzheimerovy choroby. 
13. Terapie neurodegenerativních demencí kromě Alzheimerovy choroby (Demence  s Lewyho 

tělísky, demence při Parkinsonově chorobě, frontotemporální demence). 
14. Terapie vaskulárních demencí. 
15. Terapie symptomatických demencí kromě vaskulárních. 
16. Rehabilitace kognitivních funkcí. 
17. Nefarmakologická terapie demencí. 
18. Farmakoterapie behaviorálních a psychologických příznaků demence. 
19. Nefarmakologické biologické možnosti léčby v gerontopsychiatrii. 
20. Terapie závislostí ve stáří. 
 
 
 
B. Klinika 
1. Lehká porucha poznávacích funkcí, poruchy paměti bez progrese. 
2. Amnestické syndromy. 
3. Demence – obecné charakteristiky. 
4. Klinika Alzheimerova choroba – prevalence, klinika, diagnostika. 
5. Demence s Lewyho tělísky – prevalence, klinika, diagnostika. 
6. Pickova choroba a další FT demence – prevalence, klinika, diagnostika. 
7. Demence při Parkinsonově chorobě, Progresivní supranukleární obrna, Huntingtonova 

chorea.  
8. Vaskulární demence, M. Binswanger, CADASIL. 
9. Smíšené alzheimerovsko-vaskulární demence. 
10. Demence infekční etiologie (neurolues, AIDS), metabolické, prionové demence. 
11. Demence na podkladě normotenzního hydrocefalu, posttraumatické demence, demence 

při tumorech. 
12. Alkoholová demence a jiné demence intoxikační etiologie. 
13. Diferenciální diagnostika demencí. 
14. Závislosti ve stáří. 
15. Organická afektivní porucha, Organická úzkostná porucha. 
16. Organická porucha s bludy, organická katatonní porucha, organická halucinóza.  
17. Organická porucha osobnosti. 
18. Bipolární afektivní porucha a manie v seniorském věku. 
19. Úzkostné poruchy a reakce na stres ve stáří. 
20. Poruchy spánku ve stáří – epidemiologie, charakteristika, léčba. 
 
 



 2

 
C. Varia 
 1. Koncepce gerontopsychiatrické péče v ČR. 
 2.  Polypragmazie v gerontopsychiatrii. 
 3.  Paměť – přehled, dělení paměti, základní poruchy. 
 4.  Testy kognitivních funkcí – MMSE, ACE-R, ADAScog a další. 
 5.  Použití škálovacích metod a dotazníků v gerontopsychiatrii. 
 6.  Použití zobrazovacích metod v gerontopsychiatrii, funkční vyšetření. 
 7.  Použití biochemických a sérologických metod v gerontopsychiatrii, likvorová vyš. 
 8.  Neurobiologie Alzheimerovy choroby. 
 9.  Sociální problematika v gerontopsychiatrii. 
10.  Genetika Alzheimerovy choroby a dalších demencí. 
11.  Způsobilost k právním úkonům, ŘP, zbrojní průkaz, detenční řízení, závěť. 
12. Poruchy chůze a pády u seniorů. 
13.  Poruchy aktivit denního života u demencí. 
14.  Farmaka zhoršující paměť, farmakologicky navozené duševní poruchy. 
15.  Suicidalita ve stáří. 
16.  Teorie stárnutí, hlavní tělesné změny ve stáří. Změny farmakodynamiky 
       a farmakokinetiky ve stáří. 
17.  Hlavní psychické změny ve stáří. Modely adaptace na stáří. 
18.  Výzkum v gerontopsychiatrii – hlavní okruhy, mezioborová spolupráce. 
19.  Eutanázie, předem vyslovená přání, taedium vitae, pia fraus, umírání, smrt. 
20.  Výživa ve stáří a její vliv na duševní poruchy. 


