
Otázky k atestaci 

 

1. 
a) Osteoartróza – klasifikace a klinický obraz 

b) Revmatoidní faktory, ANA, anti CCP 

c) Plicní manifestace revmatických onemocnění 

 

2. 

a) Komorbidity u revmatických onemocnění  

b) Bolestivé rameno 

c) Biologická léčba zánětlivých revmatických onemocnění 

 

3. 

a) Klinický obraz axiálních spondyloartritid, časná diagnostika 

b) Mimokloubní revmatismus 

c) Imunologické vyšetřovací metody v revmatologii 

 

4. 

a) Klinický obraz juvenilní idiopatické artritidy 

b) DISH (Difúzní idiopatická skeletální hyperostóza) 

c) Význam imunogenetiky pro revmatologii 

 

5. 

a) Krystaly indukovaná onemocnění 

b) Léčba bolesti u revmatických onemocnění  

c) Behcetova nemoc 

 

6. 

a) Syndrom LBP (Low back pain) 

b) Konvenční, syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD) 

c) RTG obraz RA a dif. dg. proti OA 

 

7. 

a) Systémová sklerodermie 

b) Lymeská borelióza 

c) Revmatochirurgie 

 

8. 

a) Patogeneze revmatoidní artritidy 

b) Polymyalgia rheumatica 

c) Fyzikální léčba a lázeňská léčba revmatických onemocnění 

 

9. 

a) Idiopatické zánětlivé myopatie   

b) Infekční artritidy 

c) Úžinové syndromy 

 

 

 

 



10. 

a) Artropatie při endokrinních onemocněních 

b) Očkování při revmatických onemocněních  

c) Oční manifestace revmatických onemocnění 

 

11. 

a) Orgánové komplikace revmatoidní artritidy 

b) Význam biochemických vyšetření v revmatologii 

c) Postmenopauzální osteoporóza 

 

12. 

a) Psoriatická artritida 

b) Sjögrenův syndrom  

c) Postižení srdce u revmatických onemocnění 

 

13. 

a) Reaktivní artritidy -  klinika a dif. dg.  

b) Sonografie v revmatologii  

c) Rehabilitace revmatiků 

 

14. 

a) Klinický obraz SLE (Systémový lupus erytematosus) 

b) Chondrokalcinóza 

c) Onemocnění pohybového aparátu u hemodialyzovaných nemocných 

 

15. 

a) Reaktivní artritidy - terapie 

b) Cílená, syntetická DMARD (tsDMARD) 

c) Sarkoidóza 

 

16. 

a) Smíšené onemocnění pojiva (MCTD) 

b) Patogeneze osteoartrózy 

c) Aplikace glukokortikoidů v revmatologii 

 

17. 

a) Klasifikace vaskulitid 

b) RTG obraz osteoartrózy 

c) Hodnocení aktivity, progrese a funkce u RA 

 

18. 

a) Klinický obraz revmatoidní artritidy, viscerální komplikace 

b) Vyšetřování kloubů a páteře 

c) Postižení ledvin u revmatických onemocnění 

 

19. 

a) Febris rheumatica 

b) Zobrazovací metody u spondyloartritid  

c) Pomalu působící léky u OA (SYSADOA) 

 



20. 

a) Amyloidóza 

b) Enteropatické artritidy 

c) Nežádoucí účinky biologické léčby 

 

21. 

a) Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza 

b) Intraartikulární léčba 

c) Fibromyalgie 

 

22. 

a) Terapie osteoporózy 

b) Antifosfolipidový syndrom  

c) Cervikální myelopatie u revmatických onemocnění 

 

23. 

a) Dna a hyperurikemie 

b) Kloubní projevy nádorových onemocnění 

c) Revmatická onemocnění a těhotenství 

 

24. 

a) Gerontorevmatologie 

b) Dif. dg. bolesti zad 

c) Strategie léčby revmatoidní artritidy 

 

25. 

a) Terapie spondyloartritid 

b) Juvenilní idiopatická artritida – klasifikace, diagnostika, terapie 

c) Dif. dg. monoartritid  

 

 

 


