
Kurz je koncipován jako vzdělávací akce 
pro lékaře v přípravě na atestační zkoušku 
specializace dermatovenerologie. Během 
kurzu budou účastníci zapojeni do běžné-
ho provozu na  Ústavu klinické a  moleku-
lární patologie a lékařské genetiky FN Os-
trava a budou se účastnit popisu kožních 
bioptických vzorků pod dohledem ates-
tovaného patologa. Dále bude připravena 
sbírka preparátů kožních biopsií v rozsahu 

požadavků k atestaci. Část dne bude věno-
vána teoretické přípravě v podobě prezen-
tací na  daná témata z  oblasti morfologie 
kožních lézí (dermatitidy, melanocytární 
léze, epitelové a  měkkotkáňové tumory, 
adnexální léze, lymfomy atd.), imunohisto-
chemie a vybraných kapitol z molekulární 
genetiky. Sbírka preparátů bude naskeno-
vána a  účastníci kurzu budou mít přístup 
k virtuálním preparátům.
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Max. počet 
účastníků:  5
Délka kurzu:  1 týden (5 pracovních dní, denně 8 hodin)
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Průběh kurzu
•	 Každý den účastníci dostanou kožní biopsie z běžného provozu, které 

odečtou. Popsané biopsie jim přebere atestovaný lékař.
•	 Bude připravena sbírka kožních preparátů, kterou mohou účastníci ve volném 

čase prohlížet, jednotlivé preparáty budou probírány s patologem.
•	 V odpoledních hodinách (cca max. 4 hodiny) bude probíhat teoretická 

část v podobě prezentací zaměřených na morfologii, imunohistochemii 
a molekulární genetiku kožních lézí (dle rozpisu).

•	 Poslední den kurzu dostanou účastníci orientační zkušební test, který se bude 
skládat z popisu 10 bioptických preparátů v rozsahu atestační sbírky.

•	 Absolvování kurzu bude doloženo certifikátem s přidělenými kredity v rámci 
celoživotního vzdělávání. 

Teoretické prezentace:
Obecná histologie kůže – MUDr. Hurník (2 hodiny)
Epitelové léze a měkkotkáňové léze – prof. Ehrmann (2 hodiny)
Dermatózy, dermatitidy – MUDr. Žiak (2 hodiny)
Melanocytární léze (névy, melanomy) – MUDr. Židlík (2 hodiny)
Adnexální léze – MUDr. Hurník (2 hodiny)
Kožní lymfomy/pseudolymfomy – MUDr. Židlík (2 hodiny)
Přehled základní molekulární genetiky v kožní patologii – doc. Škarda (2 hodiny)


