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Otázky pro nástavbovou atestaci z D ětské 
dermatovenerologie 

 
 

A. Obecná dermatologie 
B. Speciální dermatologie 
C. Venerologie 
D. Praktické znalosti a dovednosti 
E. Znalost histologických preparátů v rozsahu pětileté atestace 

 

A.Část obecná 
1) Embrylologie kůže včetně podkoží, adnex, nervového a cévního systému v kůži 
2) Klinicko-morfologické znaky kůže novorozence (znaky donošenosti, nezralosti, 

perinatální hypoxie aj.) 
3) Specifické morfologické a funkční znaky a vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte, 

včetně adolescentů  
4) Základy genetiky ve vztahu ke kožním vrozeným vadám (genodermatózám) 
5) Kůže jako bariérový orgán  
6) Fotobiologie kůže dítěte 
7) Specifické rysy zevní farmakoterapie v dětském věku včetně nežádoucích účinků 

zevní terapie u dětí 
8) Zásady celkové terapie dermatóz u dětí včetně NUL 
9) Diagnostické metody užívané v dětské dermatologii 
10) Invazivní metody užívané v dětské dermatologii (včetně korektivní dermatologie) 
11) Specifické psychoterapeutické postupy užívané v dětské dermatovenerologii 
12) Zásady terapie kortikoidy a lokálními imunomodulátory u dětí (indikace, 

kontraindikace) 
13) Anatomické druhy puchýřů a mechanismy jejich vzniku 
 

B.Část speciální 
1) Ichtyosy a ichtyosiformní syndromy včetně neonatální symptomatologie 
2) Keratosy, dyskeratosy, dysplasie 
3) Kongenitální ektodermální dysplasie, kongenitální dermální dysplasie, vrozené 

poruchy pigmentace 
4) Epidermolysis bullosa congenita 
5) Vzácná onemocnění  v dermatologii-centralizace péče, mezinárodní spolupráce 
6) Vrozené a získané poruchy vlasů v dětském věku 
7) Kožní příznaky u systémových metabolických vad v dětském věku 
8) Benigní a maligní kožní nádory u dětí 
9) Kožní choroby a exantémy novorozeneckého a kojeneckého věku (vrozené, 

fyziologické, přechodné infekční, iatrogení) 
10) Vývoj projevů a komplikace atopické dermatitidy 
11) Seborhoická dermatitida-diferenciální diagnostika 
12) Kvasinková a plísňová onemocnění u dětí 



13) Terapie atopické dermatitidy u dětí  
14) Kontaktní alergické ekzémy v dětském věku 
15) Bakteriální infekce v dětském věku 
16) Parazitální infekce v dětském věku 
17) Virová infekce v dětském věku 
18) Diferenciální diagnostika infekčních exantémů u dětí 
19) Urtikaria, urtikarielní exantémy 
20) Psoriasa a její zvláštnosti v dětském věku 
21) Papuloskvamózní exantémy u dětí (parapsoriasy, lichenoidní dermatosy, m.Gilbert, 

M.G.Crosti 
22) Alopecie a defluvia u dětí (diferenciální diagnostika) 
23) Onemocnění kožních adnex u dětí (mazové, potní žlázy, nehty) 
24) Vaskulární onemocnění u dětí (diferenciální diagnostika) 
25) Autoimunitní onemocnění kůže se zaměřením na pojivo 
26) Puchýřnatá autoimunitní onemocnění v dětském věku 
27) Diferenciální diagnostika puchýřnatých onemocnění u novorozenců a kojenců 
28) Problematika diagnostiky a terapie hemangiomů v dětském věku 
29) Fotodermatózy vrozené a získané 
30) Život ohrožující a prognosticky závažná kožní onemocnění v dětském věku?? 
31) Klinické formy sklerodermie v dětském věku 
32) Mastocytózy 
33) Neurokutání choroby u dětí 
34) Plenková dermatitis, etiopatogenese (diferenciální diagnostika) 
35) Terapie psoriázy u dětí 
36) Zvláštnosti terapie atopického ekzému v dětském věku 
37) Klinické projevy akné v dětském věku 
38) Problematika pigmentových névů u dětí 
39) Klinické projevy TBC a sarkoidózy 
40) Vitiligo a leukodermata u dětí 
41)  Kožní projevy u týraného dítěte 
 

C.Venerologie 
1) Klinická stádia syfilis 
2) Diferenciální diagnostika kožních a slizničních projevů v jednotlivých stádiích syfilis 
3) Diagnostika syfilis v jednotlivých stádiích-včetně syfilis congenita 
4) Syfilis congenita-včetně prevence přenosu 
5) Léčení syfilis v různých klinických stádiích-včetně syfilis congenita 
6) Gonorrhoea-kapavka-klinický vývoj a komplikace 
7) Diagnostika a možnosti léčení kapavky 
8) Problematika kapavčité infekce u dětí (včetně prevence) 
9) Ulcus molle-klinika, diagnostika, terapie, diferenciální diagnostika 
10) Lymfogranuloma venereum, granuloma inquinale a další tropické STD 

(treponematosy) 
11) AIDS u dětí -kožní a slizniční projevy, vztah k STD 
12) Klinické projevy, diagnostika a terapie infekcí chlamydiových, mykoplasmatických, 

kvasinkových a herpetických 
13) Condylomata accuminata u dětí a dospělých 
14) Prevence šíření pohlavních chorob a STD-včetně profylaxe a legislativních předpisů 



15) Klinické příznaky a mechanismy uplatňující se při přenosu pohlavních chorob a STD 
u dospělých a u dětí 

16) Výzkum serologických testů v diagnostice a v hodnocení efektu terapie u syfilis 
 

D. Praktické znalosti a dovednosti   
       

1) Metody odstraňování virových kožních projevů 
2) Odběr materiálu na histologické vyšetření 
3) Odběr materiálu na mykologické vyšetření 
4) Odběr materiálu na parazitologické vyšetření (svrab, oxyuriasa, …) 
5) Provedení a hodnocení mikroskopického louhového preparátu (mykologie) 
6) Odběr materiálu pro diagnostiku pohlavních chorob a STD (Sy, Go, měkký vřed, 

chlamydie, mykoplasmata) 
7) Odečtení vyšetření v zástinu 
8) Mikroskopická diagnostika kapavky, včetně barvení dle Grama 
9) Provádění invasivních léčebných metod indikovaných v dětském věku (sníh, CO2, 

tekutý dusík, kauterizace, diatermokoaugulace, ostrá lžička) 
10) Praktická znalost provádění ošetřovací techniky včetně zevní léčby provádění u dětí 
11) Zavádění infusí a transfusí u dětí všech věkových skupin 
12) Znalost indikací a léčebných postupů v oboru laserů, světloléčby, kryoterapie apod. 
13) Znalosti odborné první pomoci 
14) Při všech druzích popálenin v dětském věku, při poleptáních a dětských formách 

omrzlin a oznobenin 
15) Schopnost odborné konziliární spolupráce při diferenciálně diagnostických 

problémech infekčních (karanténní opatření), interních, neurologických, 
otorinolaryngologických a stomatologických 

16) Schopnost odborné konziliární spolupráce s oddělením klinické genetiky v prevenci a 
diagnostice genodermatóz 

 
 
 
 
 
 
 

 


