
Znalostní test březen 08 

 

správné odpovědi jsou tučně modře 

 

Farmakoterapie CHOPN 
1)  Musí mít nemocný s CHOPN IV. stadia vždy FEV1< 30%  ?? 

a) Ano,  hodnota FEV1 < 30%   je podmínkou diagnózy IV. stádia CHOPN 

b) Ne, jelikož  do stadia IV. patří i nemocní  s FEV1<50% n.h pokud je provázena 

 chronickou respirační insuficiencí ( PaO2 < 8,0 kPa a CO2> 6,7kPa) 

c) hodnota FEV1 není pro určení stádia onemocnění významná 

 

2)  Je podávání chřipkové vakcíny nemocným s CHOPN  omezeno věkem ? 

a) Není omezeno věkem na rozdíl od pneumokokové vakcíny, která se doporučuje nad 

65 let 

b) Je omezeno pro nemocné starší 65 let 

c) Je omezeno nemocným do věku 85 let 

 

3)  Z jakých léků jsou složeny tzv. fixní lékové kombinace IKS a LABA?     

a)  ze salbutamolu a z ipratropium bromidu 

b)  ze salmeterolu a flutikasonu    a   z formoterolu a budesonidu 

c)  z ipratropium bromidu a  z flutikazonu 

 

Infekce přenosné na člověka od domácích mazlíčků  
4) Pacient, který byl před hodinou kousnut v Praze neznámým psem, přichází do 

ordinace praktického lékaře. Jak by měl lékař postupovat? 

a) Odeslat pacienta neprodleně na infekční kliniku k zahájení antirabické profylaxe.  

b) Ránu ošetřit, zjistit, kdy byl pacient naposledy očkován proti tetanu a případně 

aplikovat vakcínu proti tetanu, antirabická profylaxe není potřeba.  

c) Aplikovat antitetanický imunoglobulin, jestliže od poslední dávky očkování proti 

tetanu uplynulo více než 5 let a dle rozsahu rány doporučit antirabickou profylaxi.  

 



5) Leptospiróza 

a) Je zoonóza přenosná na člověka vodou kontaminovanou močí rezervoárových 

zvířat.  

b) Projevuje se horečkou, nevolností, bolestmi hlavy a postižením jater a ledvin.  

c) K léčbě se používají penicilinová antibiotika.  

 

6) U těhotné ženy s horečkou a zvětšenými krčními lymfatickými uzlinami byly 

vyšetřeny protilátky proti toxoplasmóze: komplement fixační reakce (KFR) pozitivní, 

ELISA IgG pozitivní, ELISA IgM negativní. Jaký je správný další postup? 

a. Vzhledem k pozitivní serologii odeslat ženu neprodleně na gynekologické 

oddělení, kde bude konzultovat možnost umělého přerušení těhotenství. 

b. Přítomnost anamnestických protilátek svědčí o infekci prodělané 

v minulosti a není riziko jejího přenosu na plod.  

c. Odeslat ženu na infekční oddělení, kde budou neprodleně nasazeny léky proti 

toxoplasmóze a tím se sníží riziko jejího přenosu na plod. 

 
Sdružené infekce DMC 
 
 
7)  Chronické záněty prostaty  
 a. rozdělujeme na skupiny bakteriálních, abakteriálních a asymptomatických 
zánětů 
 b. léčíme antimikrobiální léčbou v délce 10 dnů 
 c. preferujeme antimikrobiální léčbu s dobrou tkáňovou penetrací a využíváme 
postantibiotický efekt 
 
 
8)  Akutní záněty nadvarlete  
 a. mají vyšší incidenci v populaci homosexuálů  
 b. v léčbě jsou nejvhodnější tetracykliny, makrolidy a  β laktátová antibiotika 
 c. v léčbě jsou nejvhodnější flurochinolony a imidazoly  
 
 
9)  Uropatogenní bakterie (např. E. coli a další enterobakterie, Enterococcus faecalis aj) 
 a. obvykle detekujeme u pacientů s prostatitidou 
  b. nacházíme u zánětů nadvarlete po předchozích endourologických výkonech  
 c. vyvolávají záněty dolních močových cest ascendentní infekcí 
 



Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře 
 
10)  U pacienta s akutní cévní příhodou a nálezem krevního tlaku 185/110 
 

a. TK se pokoušíme snížit, ale ne více než na hodnoty maximálně 140 mmHg sTK , 
resp. 90 mmHgdTK  

b. Při hodnotách nižších než 220 mmHg sTK, resp. nižších než 120 mmHgdTK, 
jsme značně zdrženliví a tlak akutně nesnižujeme 

c. Kromě zajištění základních vitálních funkcí a zavedení periferního žilního 
vstupu, nejsou indikované jiné léčebné zákroky. Výjimku tvoří kriticky vysoké 
hodnoty krevního tlaku (>230/130) a hladiny glukózy 

 
 


