
upozornění: správné mohou být 1-3 odpovědi 
 

Alergie na latex 

 
1.   Alergie na latex se v běžné populaci vyskytuje v méně jak v 2%  případů, přesto její 
následky mohou být závažné. Platí následující tvrzení: 

a) Senzibilizace na latex způsobuje asi 10 % všech intraoperačních anafylaktických reakcí. 
b) Obzvláště ohroženi jsou pacienti se spina bifida, kde je počet alergických reakcí na latex 

odhadován na 13,5 %. 
c) Alergie na latex se nevyskytuje v ranném dětství. 

 
 
2.  Léčba alergie na latex je svízelná, hyposenzibilizace na bílkoviny latexu není zatím úspěšná. 
Základem léčby všech typů alergických reakcí na pryž je omezení přímého kontaktu alergenu s 
kůží a sliznicemi. 

a) Bezlatexové rukavice je nutno užívat i v péči o pacienta, a to nejen při operačních 
zákrocích, ale i při všech vyšetřeních. 

b) Z prostředí senzibilizovaného jedince je nutno odstranit všechny ostatní výrobky obsahující latex, 
jako jsou výrobky z polyvinylchloridu, silikonu nebo jiných materiálů (neopren, elastyren, nitril, 
tactylon) 

c) Pacienti senzibilizovaní na latex by neměli bydlet v blízkosti velkých křižovatek, protože z 
pneumatik při brzdění aut se též uvolňují do ovzduší latexové alergeny. 

 

Aspirinové astma 
 
3.   Je adekvátní léčbou aspirinem indukovaného astmatu podávaní inhalačních kortikosteroidů 

a. ano 
b. ne 

 
 
4.  U kterých pacientů je nejvyšší riziko aspirinového astmatu? 
 

a) A. U pacientů s urtikárií 
b) U pacientů s klasickým bronchiálním astmatem 
c) U pacientů s nosními polypy 

 
5.  Jaká je nejčastější příčina dušnosti v ambulanci praktického lékaře? 
 

a) Anemický syndróm 
b) Dušnost při plicních onemocněních? (br. astma, CHOPN, SPNO) 
c) Dušnost kardiální 

 
6. Je pravděpodobnost vyvolat záchvat dušnosti u pacienta, který měl potíže po Anopyrinu, když 
se mu dá Ibuprofen  vysoká? 
 

a) Ano 
b) Ne 

 



7.  Pro bronchiální astma svědčí následující nález při spirografickém vyšetření: 
 

a) Pokles hodnoty VC proti náležité hodnotě 
b) Pokles hodnoty PEF proti náležité hodnotě 
c) Pokles hodnoty FVC proti náležité hodnotě 

 

Dolní dyspeptický syndrom 
 
8.  Tzv. pozitivní diagnostika funkčního onemocnění znamená: 

a) diagnostiku podle symptomů, tj. posouzení souboru prezentovaných příznaků, pečlivé 
vyhodnocení možných varovných známek a vycházení z dobré znalosti pacienta  - tj. 
diagnóza podle symptomů 

b) diagnostiku per exclusionem – tj. provedení vyšetření, která vyloučí závažnější organickou 
poruchu 

c) kombinaci a) a b) 
 
9.  Mezi registrovanými pacienty praktického lékaře s průměrnou praxí lze očekávat kolem 

a) 5-10  pacientů s dráždivým tračníkem 
b) 40 – 50 pacientů s dráždivým tračníkem 
c) 150 - 200 pacientů s dráždivým tračníkem 

 

Známe dobře Movalis?   
 
10.  Chronická aplikace NSA neposkytuje ochranu proti trombóze a v indikovaných 
případech je nutné současně podávat malé dávky aspirinu (ASA)   Platí následující 
trvrzení. 
 

a) Malé dávky ASA zhoršují GIT toleranci NSA a to jak koxibů, tak i neselektivních 
NSA. Výhody (prevence) převažují nad nevýhodami (NÚ). Postupem volby u 
rizikových pacientů je podání inhibitoru protonové pumpy. 

b) Současně podávaný ibuprofen může snižovat antiagregační působení aspirinu. 
Meloxikam a některá další NSA aspirin neovlivňují . 

c) Pokud  kombinujeme malé preventivní dávky ASA  s NSA,  snižujeme dávku ASA na 30-
50mg/ den. 

 


