
Znalostní test 1/2009 
 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc 
 

1. Expozice pasivnímu kouření doma anebo v  práci po dobu více než  40 hodin týdně po dobu 
5ti let zvyšuje riziko vzniku CHOPN:10% 

a. o 10% 
b. o 25% 
c. o 48% 
 

2. Bronchiální obstrukci považujeme za prokázanou, klesne-li  poměr FEV1/VC nebo FEV1/FVC  
a. pod 80% 
b. pod 70%  
c. pod 60%  

3. Obstrukce není reverzibilní, není-li po podání bronchodilatačního agens  dosaženo zlepšení 
FEV1 nejméně  

a. o 12% výchozí hodnoty a současně nejméně o 200 ml 
b. o 20% výchozí hodnoty a současně nejméně 200 ml 
c. o 20% výchozí hodnoty a současně nejméně o 100 ml 

4. Přítomnost respirační insuficience můžeme vyloučit je-li saturace hemoglobinu kyslíkem 
změřená pulzním oxymetrem 

a. větší než 92% 
b. větší než 85% 
c. větší než 75% 

5. Pravidelná léčba inhalačními kortikosteroidy může být doporučena pouze u nemocných 
s CHOPN, kteří  

a. mají potíže a u kterých byla spirometricky prokázána příznivá odpověď na 
kortikosteroidy 

b. mají FEV1 menší než 50 % náležité hodnoty a mají časté exacerbace vyžadující 
léčbu antibiotiky a celkově podávanými kortikosteroidy 

c. inhalační kortikosteroidy jsou pravidelnou součástí léčby prokázané CHOPN bez 
ohledu na spirometrické nálezy či obtíže pacienta 

 
Účinek intenzivní léčby diabetu 2. typu na vaskulární ukazatele     u 
nemocných se zvýšeným rizikem vaskulárního onemocnění   

 
6. HbA1c (%) je u nás na rozdíl od USA a zemí západní Evropy stanovováno podle 

metody 
a. IFCC   
b. DCCT 
c. hodnocení HbA1c (%) je univerzální a procentuální hodnoty jsou srovnatelné 

bez ohledu na použitou metodu  
 

7. Intenzivní léčba diabetu ve studii Advance měla za cíl dosažení cílových hodnot 
HbA1C v rozmezí 

a. ≤ 6,5% dle DCCT 
b. ≤ 4,5% dle IFCC 
c. ≤ 6% dle IFCC 
 



8. U nemocných s nižší mírou vaskulárního postižení na začátku intervence byl 
zjištěn  

a. vyšší efekt intenzivní léčby diabetu oproti nemocným s již přítomnou 
manifestací vaskulárních změn 

b. nižší efekt intenzivní léčby diabetu oproti nemocným s již přítomnou 
manifestací vaskulárních změn 

c. stejný efekt intenzivní léčby diabetu oproti nemocným s již přítomnou 
manifestací vaskulárních změn 

 

Farmakoterapie v těhotenství 
 

9. Plod je nejzranitelnější v období  
a. prvého trimestru  
b. druhého trimestru 
c. třetího trimestru 
 

10. V těhotenství jsou kontraindikovány  následující léky 
a. biquanidy 
b. prazosin 
c. ACEI  

 
 
  
 


