Dětská gynekologie
1.
a. Vyšetřování v dětské gynekologii (rektální, palpace, cytologie, UZ, vaginoskopie RTG
vyšetření, funkční testy)
b. Nádory rodidel u dětí a dospívajících (kromě nádorů ovaria)
c. Nehormonální a hormonální antikoncepce pro mladistvé
2.
a. Zobrazovací vyšetřovací metody v dětské gynekologii (rentgen, UZ)
b. Poruchy menstruačního cyklu v dospívání (mimo metrorrhagia juvenilis)
c. Spolupráce dětské gynekologie s hraničními obory
3.
a. Forenzní a posudková dětská gynekologie
b. Metrorrhagia juvenilis
c. Turnerův syndrom
4.
a. Výchova dívek k manželství a rodičovství
b. Vrozené vývojové vady zpochybňující pohlavní zařazení jedince
c. Benigní tumory rodidel, diferenciální diagnostika, léčba
5.
a. Nádory ovaria – klinické projevy, diagnostika, management
b. Poruchy vývoje derivátů paramezonefrických vývodů, diagnostika, operační léčba a
její časování. Význam pro budoucí plodnost
c. Adrenogenitální sydrom
6.
a. Geneticky podmíněné vady a onemocnění v gynekologii dětí a dospívajících
b. Vulvovaginitis,. Vzájemné vztahy zánětlivých onemocnění rodidel a zánětů močových
cest a jiných orgánů
c. Gynatrézie, typy, diferenciální diagnostika, způsoby a časování operační léčby
7.
a. Určení pohlavní a jeho kritéria
b. Úrazy rodidel u dětí
c. Těhotenství, prenatální péče a porody mladistvých. Gravidita po korekcích VV rodidel
8.
a. Operace rodidel v dětském věku a v dospívání
b. Pubertas praecox
c. Synechia vulvae
9.
a. Rodidla novorozence: vyšetření, jejich fyziologie a patologie
b. Retardace pohlavního dospívání
c. Maligní nádory rodidel
10.
a. Spolupráce gynekologie dětí a dospívajících s hraničními obory
b. Krvácení z rodidel v klidovém období
c. Syndrom Rokitansi-Küster
11.
a. Pohlavní dospívání dívky
b. Náhlé příhody gynekologického původu u dětí a dospívajících
c. Dysmenorhea

12.
a. Organizace dětské a dorostové gynekologie v ČR. Organizace a způsoby navrhování
lázeňské péče dětem a dorostu
b. Adnexitis
c. Syndrom androgenové necitlivosti (syndrom testikulálrní feminizace)
13.
a. Hyperandrogenní syndrom, PCO
b. Nepravé tumory ovárií u dětí a dospívajících, symptomatologie, diferenciální
diagnostika, léčba
c. Dermatologická onemocnění vulvy
14.
a. Vývoj, řízení a poruchy cyklu v dospívání a v adolescenci
b. Bolesti břicha a jejich diferenciální diagnostika v gynekologii dětí a dospívajících
c. Endoskopické techniky v dětské gynekologii. (zejm. laparoskopie)

