Praktické lékařství pro děti a dorost
1.
Popáleniny u dětí
Dispenzární péče
Ikterus u novorozence
----------------------------------------------------------------------------2.
Malabsorpční syndrom
Očkování – závažné reakce po aplikaci očkovacích látek
Neodkladná resuscitace novorozence
----------------------------------------------------------------------------3.
Porucha funkce štítné žlázy
Psychomotorický vývoj v 1. roce života
Sepse u novorozence
----------------------------------------------------------------------------4.
Týrané dítě - CAN syndrom
Infekce močových cest
Kojení
----------------------------------------------------------------------------5.
Celiakie
První pomoc u dětí
Dítě s nízkou porodní hmotností v praxi PLDD
----------------------------------------------------------------------------6.
Obstruktivní bronchitida
Kritické vrozené srdeční vady, oběhové selhání
Prenatální infekce ohrožující plod
----------------------------------------------------------------------------7.
Léčba antibiotiky u infekcí dýchacích cest
Meningitis a meningoencefalitis
Poruchy vývoje řeči
----------------------------------------------------------------------------8.
Hematurie, proteinurie – dif. dg.
Infekční mononukleóza
Poškození novorozence při porodu
----------------------------------------------------------------------------9.
Nejčastější onkologická onemocnění u dětí

Výživa dítěte v prvním roce života
První vyšetření novorozence
při převzetí do péče PLDD
----------------------------------------------------------------------------10.
Dětská mozková obrna
Syndrom rizikového chování dospívajících
Náhlé příhody břišní
----------------------------------------------------------------------------11.
Kožní onemocnění u novorozence
Zvracení u dítěte po 1. roce života
Závažné defekty imunity
----------------------------------------------------------------------------12.
Dědičné poruchy metabolismu, klinické projevy
Enuréza
Spolupráce s OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)
----------------------------------------------------------------------------13.
Chronický kašel u dětí
Atopický ekzém
Hemolyticko-uremický syndrom
----------------------------------------------------------------------------14.
Péče o pokožku novorozence a kojence
Intoxikace - první pomoc
Pohlavní vývoj a jeho poruchy
----------------------------------------------------------------------------15.
TBC
Novorozenecký screening
Nefrotický syndrom
----------------------------------------------------------------------------16.
Pyelonefritis acuta
Uzlinový syndrom
Ikterus u novorozence
----------------------------------------------------------------------------17.
Akutní glomerulonefritis, akutní selhání ledvin
Nezralý novorozenec z pohledu dalšího sledování PLDD
Mentální anorexie a bulimie

----------------------------------------------------------------------------18.
Alergie na BKM
Akutní appendicitis
Postup při odmítnutí očkování ze strany rodičů
----------------------------------------------------------------------------19.
Megacolon congenitum, zácpa, enkopréza
Akutní laryngitida
Školní zralost
----------------------------------------------------------------------------20.
Vývoj chrupu a jeho poruchy, karies a možnosti jeho ovlivnění
Otitis media
Syndrom náhlého úmrtí kojenců
----------------------------------------------------------------------------21.
Poruchy visu, vyšetření zraku u dětí
Pneumonie u dětí
Alergické kožní projevy
----------------------------------------------------------------------------22.
Nejčastější vrozené srdeční vady
Dysplasie kyčelního kloubu vrozená a postižení kyčelního kloubu získané
Idiopatická trombocytopenická purpura
----------------------------------------------------------------------------23.
Skolióza, vadné držení těla
Hypertenze
Horečka neznámého původu – dif. dg.
----------------------------------------------------------------------------24.
Hepatomegalie, splenomegalie
Neprospívající kojenec
Vrozené vady uropoetického ústrojí, vesikoureterální reflux
----------------------------------------------------------------------------25.
Struma – dif. dg. poruch funkce štítné žlázy
Konjunktivitidy - příčiny
Adenoidní vegetace
----------------------------------------------------------------------------26.
Poruchy růstu

Pneumokokové infekce
Žloutenka u dětí (mimo novorozence) – dif. dg.
----------------------------------------------------------------------------27.
Vrozené vady CNS, hydrocefalus
Anemie
Recidivující infekty u dětí
----------------------------------------------------------------------------28.
Poruchy koagulace
Dehydratace u kojence
Bronchopulmonální dysplázie
----------------------------------------------------------------------------29.
Arytmie
Exantémová infekční onemocnění u dětí
Očkování v prvním roce života
----------------------------------------------------------------------------30.
Křeče u novorozence – dif. dg.
Hepatitidy
Očkování proti bakteriálním infekcím
----------------------------------------------------------------------------31.
Poruchy vědomí a křeče – dif. dg.
Juvenilní idiopatická artritida a další artritidy v dětském věku
Recidivující respirační infekce – nejčastější příčiny
----------------------------------------------------------------------------32.
Dyspnoe
Pyodermie
Výživa batolat a předškolních dětí
----------------------------------------------------------------------------33.
Poruchy růstu u dětí
Pravidelná očkování
Invazívní bakteriální infekce
----------------------------------------------------------------------------34.
Gastroesofageální reflux
Poruchy imunity u dětí
Varicela
-----------------------------------------------------------------------------

35.
Alergická rýma
Neodkladná resuscitace u dětí
Nejčastější solidní tumory u dětí
----------------------------------------------------------------------------36.
Kontraindikace očkování u dětí
Cystická fibrosa (mukoviscidosa)
Epilepsie
----------------------------------------------------------------------------37.
Dysfunkce rodiny – vlivy na dítě
Klíšťová encefalitida
Exspirační dyspnoe – dif. dg.
----------------------------------------------------------------------------38.
Progredující neurologická a svalová postižení
Krev ve stolici
Osteomyelitis
----------------------------------------------------------------------------39.
Obesita
Často nemocné dítě
Autismus, poruchy chování
----------------------------------------------------------------------------40.
Výživa novorozence, vitamin D
Průjmy u dětí
Nepovinná očkování
----------------------------------------------------------------------------41.
Léčba antibiotiky u infekcí dýchacích cest
Bolestivý a oteklý kloub – dif. dg.
Zásady správné péče o novorozence
----------------------------------------------------------------------------42.
Úrazy u dětí a jejich prevence
Virové kožní infekce
Bolesti břicha u školního dítěte
----------------------------------------------------------------------------43.
Bolesti hlavy u dětí
Propouštění novorozenců do domácí péče

Vadné držení těla, skolióza
----------------------------------------------------------------------------44.
Nesestouplé varle
Poruchy sluchu u dětí
Šok, septický šok
----------------------------------------------------------------------------45.
Cizí těleso v dýchacích cestách
Sledování růstu u dětí
Diabetes mellitus
----------------------------------------------------------------------------46.
Horečka u dětí
Fimóza
Preventivní prohlídky v ordinaci PLDD
----------------------------------------------------------------------------47.
Otoky – dif. dg.
Lymská borelióza
Legislativní zakotvení očkování
----------------------------------------------------------------------------48.
Pohlavně přenosné choroby, prevence
Antibiotická terapie močových infekcí
Obstipace
----------------------------------------------------------------------------49.
Noční kašel
Anafylaktický šok
Krevní obraz u dětí
----------------------------------------------------------------------------50.
Předoperační vyšetření u dětí
Streptokokové infekce
Hyperbilirubinémie u dětí
----------------------------------------------------------------------------51.
Fluor a vulvovaginitidy u dívek
Pubertas praecox
Očkování proti virovým onemocněním
----------------------------------------------------------------------------52.

Často nemocné dítě
Fenylketonurie
Novorozenec matky závislé na drogách
----------------------------------------------------------------------------53.
Febrilní křeče a antipyretická léčba
Chronická onemocnění jater, jaterní selhání
Hodnocení novorozence po porodu
----------------------------------------------------------------------------54.
Nespecifické střevní záněty
Krvácivá choroba novorozenců a krvácení v novorozeneckém věku
Bolest hlavy u školního dítěte – dif. dg.
----------------------------------------------------------------------------55.
Infekční endokarditis, perikarditis
Odchylky svalového tonu v novorozeneckém a kojeneckém období
Vrozené ortopedické vady
----------------------------------------------------------------------------56.
Opakované infekce horních cest dýchacích
Autoimunitní choroby
Výživa dítěte ve druhém půlroce života
----------------------------------------------------------------------------57.
Rizikové chování u adolescentů, drogová závislost
Akutní selhání ledvin
Recidivující infekce dolních dýchacích cest
----------------------------------------------------------------------------58.
Příčiny a léčba dehydratace
Dermatomykózy
Meningeální syndrom
----------------------------------------------------------------------------59.
Kraniocerebrální poranění
Akné
Posudková činnost PLDD
----------------------------------------------------------------------------60.
Krvácení ze zažívacího traktu – dif. dg.
Hypertenze u dětí
Zvracení v kojeneckém věku

----------------------------------------------------------------------------61.
Bolesti zad u dětí
Hypotrofický novorozenec
Současné možnosti rychlé diagnostiky v ordinaci PLDD
-----------------------------------------------------------------------------

