
ZNALOSTNÍ TEST 6 - 2006 
 
 
V tomto testu je správná vždy jen jedna z odpovědí 
 
 
Funkční poruchy trávicího traktu 
 

1. pocit plnosti v epigastriu a brzká sytost jsou typickými příznaky pro 
následující typ funkční gastropatie:  

a) dráždivý žaludek 
b) chabý žaludek 
c) funkční próza 
 

2. urychlení střevní pasáže, řídká, světlá a  nápadně páchnoucí stolicí často 
smíšená s plynem jsou typické příznaky: 

a) funkčního průjmu 
b) kvasné enteropatie 
c) dráždivého tračníku 
 

3. Mezi příznaky funkční poruchy trávicího traktu nepatří: 
a) dysfágie 
b) říhání 
c) zvracení 

 
 
Atopická dermatitida v létě 
 

4. Letní období zlepšuje atopický ekzém u asi  
a) 25% atopiků 
b) 50% atopiků 
c) 75% atopiků 
 

5. Fotosenzitivní účinek nemají následující  masti s deriváty dehtu 
a) pix pasta 
b) Holtova mast 
c) ichtamolová mast 
 

6. při léčbě atopického ekzému lokálními kortikosteroidy dochází k 
a) přechodné depigmentaci ošetřených ložisek 
b) přechodné hyperpigmentaci ošetřených ložisek 
c) nemá vliv na pigmentaci 
 
 
 
 
 



Diabetes mellitus v primární praxi 
 

7. Počet diabetiků podle statistik v posledních 20 letech 
a) vzrostl o 30% 
b) vzrostl o 50% 
c) se zdvojnásobil 
 

8. Mezi metody, kterými je možno diagnostikovat diabetes mellitus, nepatří 
a) glykémie  v 60. minutě oGTT ≥ 11,1 mmol/l 
b) glykémie ve 120. minutě oGTT ≥ 11,1 mmol/l 
c) Přítomnost klasických příznaků cukrovky + náhodná glykémie ≥ 11,1 

mmol/l 
 

 
9. Normální glukózovou  toleranci definujeme jako:  

a) glykémii v  60. min. oGTT < 7,8 mmol/l při normální glykémii nalačno 
b) glykémii ve 120. min. oGTT < 7,8 mmol/l při normální glykémii 

nalačno 
c) glykémii ve 120. min. oGTT < 7,8 mmol/l při glykémii nalačno do 6,9 

mmol/l 
 
 

Bolest až na prvním místě 
 

10. prevalence bolesti u bércového vředu je udávána jako 
a) 1/3 pacientů má bolest trvalou a 2/3 pacientů bolest občasnou 
b) 1/3 pacientů nemá bolesti, 1/3 pacientů má bolest trvalou a 1/3 pacientů 

bolest občasnou 
c) 2/3 pacientů nemají bolesti, 1/3 pacientů má bolest trvalou nebo občasnou 

 
 
 
 
 


