
Znalostní test 9/2008 
 
 
Diagnostika a léčba diabetu v primární péči  
 

1. Hodnocení glykovaného hemoglobinu HbA1c se udává 
a. v %  - v našich zemích se užívají hodnoty podle standardizace IFCC, které 

jsou rozdílné od západní Evropy a USA, kde je standardizace dle DCCT 
b. v % - v současné době je již celosvětově používána jednotná standardizace 

hodnot,  
c. v mezinárodních jednotkách, které jsou celosvětově standardizované  

 
2. Úpravou životního stylu, tedy především zvýšením fyzické aktivity a snížením 

nadváhy, bylo v řadě studií dosaženo snížení rozvoje diabetu cca 
a. o 10% 
b. o 25% 
c. o 58 % 
 

3. Z pacientů, kteří mají zjištěnou porušenou lačnou glykémii dostane diabetes: 
a. 10% 
b. 20% 
c. 30% 
 

4. Normální glykémie nalačno (mmol/l) je 
a. pod 5,6 
b. pod 7,0 
c. 5,6 – 7,0 
 

5. Normální hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c (%) dle IFCC je  
a. do 4,5 % 
b. do 6,5% 
c. méně než 7% 
 

Kasuistika: Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) 
 

6. Lékem volby u GAD v primární péči je 
a. SSRI antidepresivum (jakékoliv)  
b. Escitalopram nebo paroxetin  
c. benzodiazepiny  
 

Co vše má obsahovat správný popis křivky EKG 
 

7. Normální délka intervalu PQ se pohybuje od 
a. 120 – 200 ms 
b. 140 – 200 ms 
c. 160 – 240 ms 
 



8. Interval QTc je 
a. je vymezen počátkem komplexu QRS a počátkem vlny T 
b. je vymezen počátkem komplexu QRS a koncem vlny T bez ohledu na tepovou 

frekvenci 
c. je vymezen počátkem komplexu QRS a koncem vlny T a je korigován  dle 

tepové frekvence 
 
Případ suicidální otravy 
 

9. Vyvolání zvracení je přísně kontraindikováno 
a. u intoxikace s poleptáním trávicí trubice (kyselinami, zásadami) 
b. u otrav benzinem nebo petrolejem 
c. u léků, které vyvolávají křeče 

 
Imunomodulační terapie v praxi 
 

10. Nespecifickou imunitu hodnotíme  
a. stanovením  hladiny imunoglobulinů 
b. stanovením subpopulací lymfocytů  
c. stanovením granulocytů a monocytů v krevním obraze. 


