
Znalostní test 0108 
 
Diagnostika a léčba rhinosinusitidy 

1. Lokální dekongescia podáváme 
A. Pouze krátkodobě do 10-14 dnů 
B. Dlouhodobě, alespoň měsíc 
C. Bez omezení, jedná se o bezpečný preparát 

 
2. Při chronickém bakteriálním zánětu a indikaci chirurgické terapie se nejčastěji provádí 

A. Zevní výkon s odstraněním patologicky změněné sliznice dutin 
B. Endoskopický výkon se zásahem na vývodu dutiny 
C. U chronického bakteriálního zánětu není chirurgický výkon indikován 

 
3. Topické nasální kortikosteroidy 

A. Lze užívat dlouhodobě 
B. Je nutné užívat jen krátkodobě, maximálně dva týdny 
C. Mají minimální systémovou biologickou dostupnost 
 

Prenatální prevence zubního kazu u malých dětí  

4. Mikroorganismy zodpovědné za vznik a rozvoj zubního kazu jsou 
a) Streptococcus mutans 

b) Candida albicans 

c) Lactobacillus acidophilus 

5. Období kolonizace dutiny ústní dítěte kariogenními baktériemi je 

a) 1. měsíc – 1. rok života 

b) 6. – 8. rok života 

c) 6. – 31. měsíc života 

6. Těhotná žena má nárok během těhotenství na  

a) jednu preventivní zubní prohlídku 

b) dvě preventivní zubní prohlídky 

c) tři preventivní zubní prohlídky 

 

Co bychom neměli přehlédnout při vyšetření orofaciální oblasti 
7. Symptom bílé plochy na sliznicích je příznakem 

a) malignity 
b) infekce 
c) může být různého původu (např. kvasinkové onemocnění, hyperkeratóza při chronické 

traumatizaci, leukoplakie apod). 
 



Měříme a interpretujeme správně krevní tlak? 
 

8. která metoda měření krevního tlaku přináší nepřesnější informace o krevním tlaku? 
a) konvenční vyšetření TK v ordinaci   
b) ambulantní 24 hodinové monitorování TK  
c) domácí selfmonitoring TK podle doporučení EHS  
 

9. podle EHS doporučení se domácí selfmonitoring provádí následovně 
a) monitoring  se provádí pod dobu 7 dnů, měření se opakuje 2x po sobě ráno mezí 

6.00 -9.00 hod a 2x po sobě večer mezi 18.00 – 21.00 hod. 
b) monitoring se provádí po dobu 5 dnů, měření se opakuje 3x po sobě ráno mezí 6.00 -

9.00 hod a 3x po sobě večer mezi 18.00 – 21.00 hod a pacient si vždy ze 3  měření 
zapíše průměrnou hodnotu  

c) monitoring provádí pacient 3x denně v 8, 15 a 21 hod, vždy 3 měření po sobě po dobu 3 
dnů 

10. domácí selfmonitoring TK dle doporučení EHS 
a) je přínosnější z hlediska  predikce kardiovaskulárního rizika než prosté konvenční 

měření tlaku v ordinaci  
b) stupeň  hypertrofie levé komory (podle EKG a echokardiografie) daleko více 

koreluje s hodnotami domácího monitoringu než  s konvenčním měřením TK  
v ordinaci 

c) má sice stejnou výpovědní hodnotu jako konvenční měření TK v ordinaci, ale přináší 
značnou úsporu času pro lékaře a zlepšení compliance pacienta s léčbou.  

 


