
Znalostní test 6/2008 
 

Infekce, které si můžeme přivézt z exotické 
dovolené 
 

1. Nejčastější příčinu úmrtí během pobytu v tropech představují  
a. infekce 
b. úrazy 
c. kardiovaskulární onemocnění 

2. Z parazitárních původců importovaného průjmu je nejčastější  
a. giardióza 
b. amébová dyzentérie 
c. kokcidiózy  

3. Monovakcínu proti hepatitidě A před cestou je možno aplikovat nejpozději 
a. minimálně 3 měsíce před plánovanou cestou 
b. minimálně 6 týdnů před plánovanou cestou 
c. bezprostředně před cestou 

4. K vyšetření malárie užíváme  
a. vyšetření tenkého nátěru 
b. vyšetření tenké kapky 
c. vyšetření tlusté kapky 

 

Solární alergie a péče o kůži v létě 
 

5. Při fotoalergickém mechanismu postižení kůže  
a. klinické projevy postihují pouze plochy vystavené přímému slunečnímu záření 
b. klinické projevy postihují i plochy, které bezprostředně slunci exponované 

nejsou 
c. klinické projevy postihují pouze plochy, které nejsou vystaveny přímému 

slunečnímu záření 
6. Na možnost fototoxické kožní reakce je třeba upozornit pacienta užívajícího  

a. Doxycyklin 
b. Amoxycilin 
c. Clarithromycin 

 

Jak racionálně v primární péči 
vyšetřit funkční poruchu štítné žlázy? 

 
7. Jako první vyšetření při podezření na poruchu funkce štítné žlázy se doporučuje 

vyšetřit následující: 
a. skupina TSH, FT3 a FT4 
b. skupina TSH, FT3, T3, FT4, T4 
c. samotné TSH 

8. U pacienta s nálezem hypotyreózy je vhodné dovyšetřit následující protilátky 
a. TRAK 
b. abTPO případně abTG 
c. anti endomysium 



Potravinová alergie 
 

9. Potravinové alergie se manifestuje 
a. výhradně gastrointestinálními projevy  
b. pouze gastrointestinálními nebo kožními projevy 
c. může postihnout jakýkoliv orgán nebo systém 

10. Termín orální alergický syndrom znamená 
a. alergický syndrom vzniklý po perorálním podání alergenu 
b. projevy na sliznici dutiny ústní bezprostředně po požití alergenu (svědění 

dásní, otoky rtů a jazyka, poruchy polykání, apod.) 
c. chronický zánět dutiny ústní spojený s dlouhodobou expozicí alergenu (zubní 

náhrady,  apod.) 
 
 
Omluva za chybu 
 
V otázce č. 10 byl jako účinná látka přípravku Mydocalm mylně uveden 
telmisartan – správně měl být tolperison. 
Všem, kteří z tohoto důvodu na tuto otázku odpověděli nesprávně, špatnou 
odpověď eliminujeme.  Děkujeme za pochopení. Redakce. 


