Ćwiczenia z Dermatologii i Wenerologii odbywają się w Oddziale i Ambulatorium Kliniki
Dermatologii, ul. Skawińska 8.

Na ćwiczenia prosimy o przygotowanie fartuchów i zmiennego obuwia. Szatnia znajduje się na I
piętrze. Asystenci prowadzący pierwsze ćwiczenia przychodzą po grupy sdudenckie do szatni.

Dokładny rozpis tematów seminariów i wykładów znajduje się w gablocie, przed sekretariatem
Prof. dr hab. Anny Wojas-Pelc. Tematyka ćwiczeń jest uzależniona od miejsca w którym danego
dnia odbywają się zajęcia oraz profilu pacjentów w danym gabinecie lub oddziale. Wymagane jest
posiadanie materiałów dydaktycznych w czasie ćwiczeń (podręcznik, notatki z seminariów).
W ostatnim dniu zajęć odbywa się zaliczenie praktyczne z dermatologii i wenerologii.
W czasie zajęć można wykorzystać jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach i
seminariach, w razie większej ilości nieobecności należy zajęcia odrobić w sposób podany przez
asystenta. Nieobecność nie może być wykorzystana na ostatnich zajęciach na których odbywa się
zaliczenie.
Brak odrobionych nieobecności jest równoznaczne z nie dopuszczeniem do egzaminu.

Egzamin w sesji zimowej - 19.01.2017, godz.12.30, CDK

Egzamin w sesji letniej - 29.06.2017, godz.8.30, CDK

ZAGADNIENIA WYMAGANE NA EGZAMINIE Z DERMATOLOGII I WENEROLOGII
1. Budowa i czynności skóry (budowa naskórka i skóry, gruczoły)
2. Symptomatologia ogólna chorób skóry (semiotyka)
3. Zakażenia bakteryjne skóry
4. Grzybice
5. Choroby pasożytnicze skóry (wszawica, świerzb)
6. Choroby wirusowe skóry
7. Rumieniowe, rumieniowo-złuszczające i grudkowe dermatozy (rumien wielopostaciowy, zespół
Stevens-Johnsona, TEN, rumień trwały, rumień guzowaty, zespół Sweeta, Erythema gyratum repens, łupież
różowy Gilberta, Liszaj płaski)
8. Choroby alergiczne skóry (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wyprysk kontaktowy, atopowe zapalenie
skóry, świerzbiączka guzkowa, osutki polekowe)
9. Fotodermatozy (odczyny fototoksyczne, fotoalergiczne, wielopostaciowe osutki świetlne)
10. Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne (PRP, pityriasis lichenoides chronica, PLEVA)
11. Choroby pęcherzowe o podłożu autoimmunologicznym
opryszczkowate skóry, linijna IgA dermatoza)

(pęcherzyce, pemfigoid, EBA, zapalenie

12. Choroby tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty, zespół antykardiolopinowy, zespół Sjogrena, twardzina,
LSA, zapalenie skórno-mięśniowe, zespoły nakładania)
13. Choroby naczyniowe skóry (plamice, piodermia zgorzelinowa, owrzodzenia podudzi)
14. Ziarniaki i zmiany odczynowe (sarkoidoza, ziarniniak obrączkowaty, mastocytoza)
16. Choroby związane z zaburzeniami metabolicznymi, skóra w chorobach narządów wewnętrznych
(wg. zagadnień podawanych na seminarium)
17. Genodermatozy, zaburzenia rogowacenia (rogowiec dłoni i stóp, rybia łuska, choroba Dariera, choroba
Hailey-Hailey)

18. Znamiona i nowotwory łagodne (znamiona i nowotwory łącznotkankowe). Podstawy dermatoskopii.
19. Stany przedrakowe, rzekomonowotworowe i raki in situ
20. Nowotwory złośliwe skóry (BCC, SCC, czerniak, choroba Pageta)
21. Chłoniaki skóry i stany poprzedzające (przyłuszczyca, ziarniniak grzybiasty, zespół Sezaryego)
22. Zespoły paranoneoplastyczne
23. Zaburzenia barwnikowe (bielactwo, ostuda)
24. Choroby gruczołów łojowych i potowych (trądzik pospolity, różowaty, schorzenia łojotokowe wg
seminariów)
25. Choroby włosów (łysienia)
26. Kiła, rzeżączka, NGU
27. AIDS
28. Wybrane schorzenia dermatologii dziecięcej

