
Znalostní test 7/2008 
 

MOET - Projekt časné detekce ischemické choroby 
dolních končetin a její efektivní terapie 
 
 

1. Ischemický index 
a. je poměr periferního krevního tlaku na dolní končetině a tlaku na zdravé 

horní končetině 
b. je poměr tlaku na zdravé horní končetině  a periferního krevního tlaku na dolní 

končetině  
c. porovnání perif. krevních tlaků na dolních končetinách 
 

2. Periferní tlak na dolních končetinách se zjišťuje měřením 
a. v horní třetině stehna 
b. nad kolenem 
c. nad kotníkem 

 

Praktický lékař 
a chronické srdeční selhání 
 

3. Hladina natriuretických peptidů v plazmě se vyšetřují v případě 
a. nejistoty při diagnostice srdečního selhání 
b. podezření na onemocnění ledvin 
c. podezření na plicní hypertenzi 
 

4. Městnavé srdeční selhání je 
a. synonymem pravostranného srdečního selhání 
b. srdeční selhání s periferními otoky 
c. srdeční selhání s příznaky žilní kongesce ať v plicním nebo systémovém 

řečišti 
 

5. Stádium NYHA I 
a. je stav kompenzovaného srdečního selhání 
b. je  stav asymptomatické dysfunkce levé komory (systolické nebo diastolické) 
c. je stav s menším omezením tělesní aktivity, kdy nemocní zvládnou lehkou 

tělesnou aktivitu, ale běžná aktivita již vyvolá obtíže 
 

6. Léky první volby u srdečního selhání na podkladě systolické dysfunkce jsou 
a. diuretika 
b. inhibitory ACE nebo sartany 
c. betablokátory 
 



7. Betablokátory u srdečního selhání 
a. účinek betablokátorů u srdečního selhání je srovnatelný ve všech podskupinách 

betablokátorů 
b. prospěšný účinek betablokátorů u srdečního selhání není skupinový, tj. 

nevztahuje se a všechny betablokátory stejně 
c. v klinických studiích byl prokázán prospěšný účinek u srdečního selhání 

u: bisoprololu, metoprolol sukcinátu v úpravě ZOK, karvedilolu a 
nebivololu 

 

Deprese u osob 
s kardiovaskulárním onemocněním 

 
8. Ve studiích zaměřených na léčbu deprese u pacientů s KV onemocněním byly zjištěny 

nejlepší výsledky u 
a. SSRI 
b. tricyklických antidepresiv 
c. antidepresiv s duálním působením 

 

Magnetická rezonance 
 

9. Absolutní kontraindikací k provedení magnetické rezonance je 
a. implantovaný kardiostimulátor 
b. kochleární (sluchový) implantát 
c. gravidita 
 

10. Relativní kontraindikací k provedení magnetické rezonance je 
a. kovový materiál kdekoliv v těle 
b. tetování 
c. alergie na kontrastní látku 

 


