
Znalostní test 3/2009 
 
Otitis externa 

1. Nejčastější příčinou bolesti ucha je 
a. postižení temporomandibulárního kloubu 
b. otitis externa 
c. otitis media 

2. na rozdíl od erysipelu  zarudnutí u prosté perichondritis auriculae  
a. nepřechází přes okraje boltce 
b. přechází přes okraj boltce 
c. oba stavy nelze odlišit na základě klinického obrazu 

3. mastoidismus je 
a. imitace akutní mastoiditidy při šíření zánětlivých změn ze zevního zvukovodu 

do retroaurikulární oblasti  
b. zvýšená tvorba ušního mazu 
c. neuralgické bolesti propagující se do zevního zvukovodu při onemocnění n. 

trigeminus 
 
Úloha tramadolu v léčbě chronické bolesti 

4. Tramadol působí následujícím mechanismem 
a. jako selektivní agonista na μ-opioidních receptorech  
b. blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu v neuronech CNS  
c. blokuje zpětné vychytávání dopaminu v neuronech CNS 

 
Klinické a farmakoekonomické aspekty bakteriální 
imunomodulace 

5. MALT je 
a. imunomodulační látka získaná ze sladu 
b. slizniční lymfatický systém 
c. forma imunomodulačního léku, který lze díky přidanému sladu užívat formou 

žvýkání nebo rozpouštění v ústech 
 

Mikrobiologické vyšetření 

 
6. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae nebo Moraxella catarhalis 

a. mohou být přítomni na sliznici dutiny nosní jako běžná transientní mikroflóra 
b. jsou častými původci pneumonie 
c. v kultivačním nálezu vždy znamenají přítomnost infekce 

 
7. V terapii komunitní pneumonie je lékem empirické volby  

a. penicilin 
b. amoxicillin/klavulanát 
c. amoxicilin ve vysokých dávkách   

8. za signifikantní považujeme bakteriurii v koncentraci 
a. 103 CFU/ml  moče v případě vzorku získaného jednorázovou katetrizací 
b. 103 CFU/ml  moče u mužů a dětí  
c. 105 CFU/ml  u žen 



Screening kolorektálního karcinomu v roce 2009 

9. Při screeningu KRCA se dle nového věštníku MZ od 1.1.2009 mohou využívat 
a. pouze guajakové testy (g-TOKS) 
b. pouze imunochemické testy (i-TOKS) 
c. jak guajakové tak imunochemické testy 

10. Od 1.1.2009 screening KRCA probíhá podle následného schématu 
a. u osob ve věku 50 let a starších TOKS každé 2 roky nebo 1x za 10 let 

screeeningová kolonoskopie 
b. u osob od 50 do 55 let TOKS 1x za rok a od 55 let TOKS 1x za 2 roky nebo 

screeningová kolonoskopie 1x za 10 let 
c. u osob od 50 let věku TOKS 1x za rok nebo screeningová kolonoskopie 1x za 

5 let 
 


