Bőrgyógyászat szóbeli vizsga tételek
A bőr szerkezete és funkciói
Elsődleges elemi jelenségek
Másodlagos elemi jelenségek
Urticaria, angioedema, anaphylaxia
Ekzemák ( beleértve: allergiás kontact dermatitis, irritatív kontakt dermatitis, dyshidrosiform és
mikrobiális ekzema )
6. Bőrgyógyászati helyi kezelés (beleértve: alapanyagok, aktív hatóanyagok)
7. Sarcoidosis. Granuloma annulare. Bőr tuberculosis. Lepra
8. Gyógyszerallergiák ( I-IV tipusú reakciók)
9. Fototerápia, fotokemoterápia
10. A bőr gombás fertőzései (beleértve: felületes és mély mycosisok, pityriasis versicolor)
11. A köröm,a fejbőr és a nyálkahártya gombás fertőzései
12. Bőrsebészeti és esztétikai beavatkozások
13. Acne, rosacea, perioralis dermatitis, seborrhoeás dermatitis
14. Lyme kór. Scabies. Pediculosis
15. A bőr bacteriális fertőzései (beleértve: impetigo, ecthyma, paronychia, folliculitis, furunculus,
carbunculus, anthrax)
16. Felületes thrombophlebitis. Krónikus vénás keringési elégtelenség
17. Belbetegségek bőrtünetei (beleértve: paraneopláziás szindrómák, pruritus)
18. Ulcus cruris
19. Atopiás dermatitis
20. Syphilis
21. Psoriasis
22. Szexuális úton terjedő betegségek (beleértve: gonorrhoea, urethritis non-gonorrhoica, más
venerológiaia betegségek)
23. Lichen planus. Pityriasis rosea. Erythroderma
24. Erysipelas. Cellulitis. Necrotizáló lágyrész fertőzések (beleértve: fasciitis necrotisans)
25. Erythema multiforme. Stevens-Johnson syndroma. Lyell syndroma
26. Diabétesz bőrtünetei. Gyulladásos bélbetegségek bőrtünetei (beleértve: erythema nodosum,
pyoderma gangrenosum)
27. Mycosis fungoides. Sezary-syndroma. Kaposi sarcoma
28. Bőrre lokalizálódó vasculitis
29. Fotodermatózisok (beleértve: porphyria cutanea tarda, photoallergiás és fototoxikus bőrreakciók,
polimof fényexanthema)
30. Haj betegségek.
31. Autoimmun hólyagos betegségek (beleértve: pemphigus, pemphigoid, dermatitis herpetiformis)
32. HPV- és Pox-vírus okozta bőrbetegségek. Vírusok okozta kiütéses bőrbetegségek
33. CDLE, SCLE, SLE. Dermatomyositis. Progressiv systemás sclerosis. Morphea
34. Az AIDS pathogenezise, a HIV fertőzés bőrtünetei
35. Égés, égés betegség. Fagyás.
36. Jóindulatú bőrtumorok (beleértve: az epidermisből, a kötőszövetből és a zsírszövetből kiinduló
tumorok, ciszták, ér eredetű naevusok )
37. Pigment sejtes naevusok. Vitiligo
38. Melanoma malignum
39. Precancerosus tumorok, in situ malignomák, laphámsejtes carcinoma. Basalioma
40. Herpes simplex, herpes genitalis. Herpes zoster
41. Acute, életet veszélyeztető bőrbetegségek (beleértve: anaphylaxia, égés, Lyell syndroma, pemphigus,
erythroderma, necrotizáló lágyrész fertőzések)
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