
DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE 

OTÁZKY PRO NÁSTAVBOVOU ATESTACI 

 

A: ČÁST OBECNÁ 

1) Fototerapie v dětském věku (UV, lasery, aj.)       

2) Fyzikální léčba (mimo fototerapie) a možnosti anestezie u dítěte  

(elektro, N2, anestezie) 

3) Zásady terapie lokálními kortikoidy a imunomodulátory u dětí (indikace, kontraindikace, 

klasifikace) 

4) Zásady celkové imunosupresivní terapie dermatóz u dětí (kortikosteroidy, metotrexát, 

cyklosporin, azathioprin…)  

5) Zásady a způsoby zevní léčby v různých obdobích dětského věku  

6) Vývoj kůže, klinicko-morfologické znaky kůže novorozence (znaky donošenosti, nezralosti, 

perinatální hypoxie aj.) 

7) Povinná hlášení v dětské dermatovenerologii 

8) Příznaky vedoucí k podezření na genodermatózu v průběhu dětského věku, význam 

komplexního genetického poradenství 

9) Zavádění infuzí a transfuzí u dětí všech věkových skupin (indikace, stanovení dávky, 

rychlosti podání infuze) 

10)  Postupy při provádění chirurgických a invazivních léčebných zákroků u dětí  

 

B: ČÁST SPECIÁLNÍ 

1) Vezikulopustulózní exantémy u novorozence a jejich diferenciální diagnóza (vyjma 

přechodných projevů) 

2) Přechodné projevy na kůži novorozence, nejčastější vývojové anomálie kůže novorozenců  

3) Plenková dermatitida a její diferenciální diagnóza¨ 

4) Atopická dermatitida u dětí: etiopatogeneze klinika diferenciální diagnóza  

5) Atopická dermatitida u dětí: léčba 

6) Seborhoická dermatitida a diferenciální diagnostika 

7) Kontaktní alergické ekzémy v dětském věku 

8) Erytemato-papuloskvamózní nemoci: pityriasis rubra pilaris, pityriasis lichenoides, pityriasis 

rosea, lichen planus.     

9) Psoriasis 

10) Ichtyózy a ichtyoziformní syndromy včetně neonatální symptomatologie 

11) Nemoci z poruch rohovění: m. Darier, porokeratózy, palmoplantární keratodermie  

12) Vrozené kongenitální dermální dysplazie: Ehlers-Danlos syndrom, pseudoxantoma elasticum, 

progerie, cutis laxa, fokální dermální hypoplazie 

13) Kongenitální ektodermální dysplazie: typické příznaky 

14) Neurokutánní syndromy  

15) Alopecie a defluvia u dětí (diferenciální diagnostika) 

16) Morfologické změny vlasů a nehtů u dětí včetně genodermatóz 



17) Acne a hidradenitis suppurativa u dětí  

18) Maligní kožní nádory u dětí 

19) Benigní kožní nádory u dětí 

20) Pigmentové névy u dětí 

21) Histiocytózy v dětském věku 

22) Mastocytózy 

23) Poruchy pigmentace: získané  

24) Poruchy pigmentace: vrozené 

25) Vaskulární anomálie u dětí (diferenciální diagnostika) 

26) Vaskulární tumory   u dětí  

27) Puchýřnatá autoimunitní onemocnění v dětském věku 

28) Vrozená puchýřnatá onemocnění  

29) Stafylokokové a streptokokové infekce, syndromy toxického šoku v dětském věku 

30) Bakteriální (kromě stafylokokových a streptokokových) a mykobakteriální infekce v dětském 

věku 

31) Parazitární infekce v dětském věku 

32) Virové infekce v dětském věku 

33) Mykotická onemocnění u dětí 

34) Diferenciální diagnostika infekčních exantémů u dětí 

35) Fotodermatózy vrozené a získané 

36) Urticaria, autoinflamatorní onemocnění s kožními projevy 

37) Lékové exantémy  

38) Vaskulitidy malých cév 

39) Vaskulitidy středních cév 

40) Lupus erythematodes, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom  

41) Lichen sclerosus et atrophicus, sklerodermie 

42) Kožní příznaky u metabolických a endokrinních onemocnění (fenylketonurie, acrodermatitis 

enteropathica, xantomy, osteoma cutis, necrobiosis lipoidica, acantosis nigricans, 

myxedem…) 

43) Kožní příznaky u ostatních systémových onemocnění (primární imunodefekty, M. Crohn, 

onkologická onemocnění, pyoderma gangrenosum...) 

44) Neinfekční granulomatózní onemocnění: sarkoidóza, granuzloma anulare aj.  

45) Kožní příznaky zneužívaného dítěte, dermatitis artefacta. 

 

C: VENEROLOGIE 

1) Syphilis u dětí 

2) Kapavka u dětí 

3) Ostatní venerologické infekce u dětí (chlamydie, mycoplasmata, condylomata , 

vulvovaginitidy..)  

4) HIV infekce u dětí - kožní a slizniční projevy 

 

 

(platné od roku 2020) 


