
Kmenové otázky – základní kmen dermatovenerologický 

 Otázka 1 Otázka 2 Otázka 3  

1. 
Klinické dermatologické 

vyšetření 

Nejčastější dermatózy 

dětského věku 

Nástrojové a materiálové 

vybavení pro dermatochirurgii 

2. 
Klinické venerologické 

vyšetření 

Nejčastější dermatózy ve 

stáří 

Lokální anestezie, její typy, 

užívaná anestetika 

3. 
Administrativní povinnosti 

v dermatovenerologii 
Akutní dermatózy 

Zásady a indikace kožní 

excize, způsoby provedení, 

zásady operační techniky, 

ošetření operačních ran 

4. 
Zásady a pomůcky 

objektivního vyšetření 

Nejčastější dermatózy 

obličeje a hlavy 

Pooperační péče o rány a 

jizvy, krycí materiály 

5. 
Fyzikální terapie 

v dermatovenerologii 

Dermatologické nálezy na 

dolních končetinách 

Komplikace a rizika 

v dermatochirurgii 

6. 
Histopatologické vyšetření 

kůže, laboratorní postupy 

Kožní a slizniční projevy u 

HIV infekce, zásady 

vyšetřování 

Zásady a indikace provedení 

abraze / exkochleace 

7. 

Systémová farmakoterapie 

v dermatologii a principy 

zevní léčby 

Kožní změny při chorobách 

periferních tepen, žil a 

lymfatických cév 

Pohlavně přenosné infekce, 

prevence, možnosti 

systémového postižení 

8. 
Alergologické vyšetřovací 

metody 

Kožní manifestace nemocí 

žláz s vnitřní sekrecí 

Principy, indikce fototerapie a 

její využití 

9. 
Flebologické vyšetřovací 

metody 

Anafylaktický šok, 

angioedém – diagnostické a 

léčebné postupy 

Kožní změny u chorob ledvin 

10. 
Účinek světla na kůži a 

způsoby ochrany 

Přehled kožních infekčních 

chorob 

Kožní změny u nemocí 

trávicího traktu, jater a 

slinivky 

11. 
Stárnutí kůže a související 

kožní změny 

Kožní projevy u diabetu a 

nemocí metabolismu 

Diferenciální diagnostika 

nemocí na genitálu 

12. 

Zásady anamnézy u 

nemocných s kožními 

chorobami 

Základní přehled o kožních 

nádorech, klasifikace 

Kožní změny při nemocech 

nervové soustavy 

13. 

Zásady a pomůcky 

objektivního vyšetření kožních 

projevů 

Kožní projevy autoimunitně 

podmíněných onemocnění 

Elektroterapie – principy, 

indikace a provedení 
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14. 
Přehled závažných kožních 

nemocí 

Prevence pohlavně 

přenosných infekcí 
Kožní virová onemocnění 

15. 
Lékové exantémy a jejich 

diferenciální diagnostika 

Využití laserů 

v dermatologii 

Kožní komplikace u pacientů 

po transplantacích 

16. 

Kožní choroby v souvislosti 

s cestováním a zahraničními 

pobyty 

Přehled diagnostických 

postupů u kožních chorob 

Přehled kožních nálezů 

v intertriginózní lokalizaci 

17. 

Přehled kožních nemocí 

v novorozeneckém věku 

(genodermatózy) 

Urtikárie a angioedém, 

diagnostické a léčebné 

postupy 

Kryoterapie – principy a 

využití 

18. 
Diferenciální diagnostika 

vředů na genitálu 

Kožní bakteriální 

onemocnění 

Histologické a 

imunohistologické vyšetření, 

zásady odběru tkáně 

19. Psoriasis – základní přehled Kožní choroby z povolání 

Administrativní povinnosti, 

hlášení 

dermatovenerologických 

chorob 

20. 
Kožní projevy u 

onkologických nemocí 

Náhle vzniklá kožní 

onemocnění 

Mykologické vyšetření  - 

indikace, provedení, 

hodnocení 

21. 
Diferenciální diagnostika 

otoků dolních končetin 

Zobrazovací metody 

v dermatologii 
Dermatitis atopica 

22. Kožní choroby v těhotenství 
Možnosti prevence kožních 

nádorů 

Zásady terapie zevními a 

systémovými kortikoidy 

23. 
Kožní nálezy u 

kardiopulmonálních chorob 

Ulcus cruris – diferenciální 

diagnostika, léčba 

Přehled lokálních anestetik a 

jejich používání 

24. 
Kožní choroby na obličeji a 

hlavě 
Kožní imunitní systém Vedlejší nežádoucí kožní 

reakce systémové terapie 

25. Psychodermatózy 

Elektroterapie, infračervené 

záření, ultrazvuk, 

balneoterapie 

Dermatózy vyvolané parazity 

26. Závažné lékové reakce 
Popis objektivního kožního 

nálezu 

Materiálové vybavení pro 

dermatochirurgické zákroky 

27. 

Kožní změny u 

hematologických onemocnění Zásady ošetřování kůže po 

operačních zákrocích 

Syphilis – diagnostika, klinika, 

kontroly po léčbě 
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28. Přehled nemocí vlasů a nehtů 
Lymfedém – příčiny vzniku, 

diagnostika, terapie 

Kryoterapie, indikace a 

provedeni 

29. Základní funkce kůže 
Kožní projevy u nemocí 

metabolismu 

Varixy dolních končetin – 

diagnostika, léčba, prevence 

30. 

První pomoc u poškození kůže 

(popáleniny, omrzliny, toxické 

reakce) 

Přehled antibiotik 

používaných 

v dermatovenerologii 

Terapie kožních a slizničních 

HPV infekcí 

 


