
Znalostní test 4-09 
 

Virové hepatitidy, prevence v ambulantní péči 
1. Hepatitis D 

a. je samostatnou hepatitidou, která se vyskytuje vzácně a zatím u ní není 
možnost profylaxe 

b. vyskytuje se pouze jako koinfekce nebo superinfekce hepatitidy B 
c. vyskytuje se pouze jako koinfekce nebo superinfekce hepatitidy C 

2. Ochrana po základním očkování proti VHA (jedna dávka + booster za 6-18 měsíců) je 
dostatečná   

a. po dobu maximálně 5 let 
b. po dobu maximálně 10 let  
c. po dobu minimálně 10 až 20 let, pravděpodobně však je ochrana 

celoživotní 
 

3. Ochrana po očkování proti VHB základními 3-4 dávkami je dostatečná   
a. po dobu maximálně 5 let 
b. po dobu maximálně 10 let  
c. předpokládá se celoživotní ochrana 

Alergie a specifická alergenová imunoterapie   
 

4. Specifická alergenová imunoterapie (SAIT) je 
a. jednou z metod, která umožňuje postupné navození tolerance příčinného 

alergenu u chronické kopřivky 
b. jedinou metodou, která umožňuje kauzální léčbu u alergické rýmy, 

astmatu a přecitlivělosti na blanokřídlý hmyz 
c. je metodou ve stádiu výzkumu u potravinové alergie, atopické dermatitidy 

a kopřivky 
 

5. Mezi současné indikace SAIT patří 
a. alergická konjunktivitis při potvrzení I. typu alergické reakce 
b. chronická kopřivka a angioedém 
c. celková reakce na jed blanokřídlých 

 
6. Formy podání SAIT jsou 

a. subkutánní aplikace 
b. sublinguální podání 
c. nasální podání, které se ale u nás neužívá 



Praktické aspekty léčby dyslipidémií 
 
 

7. Doporučené hodnoty krevních lipoproteinů podle doporučení České společnosti pro 
aterosklerózu jsou následující 

a. Celkový cholesterol < 5 mmol/l , LDL-cholesterol < 3 mmol/l v populaci 
obecně 

b. Celkový cholesterol < 4,5 mmol/l , LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l při score 
nad 5%, u diabetiků nebo přítomnosti makroalbuminurie 

c. Celkový cholesterol < 4,0 mmol/l , LDL-cholesterol < 2,0 mmol/l při 
přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění  

 
8. Doporučené optimální hodnoty HDL-cholesterol u mužů > 1,0 mmol/l, u žen > 1,2 

mmol/l a triglyceridy u mužů i žen < 1,7 mmol/l  jsou doporučeny pro 
a. pouze pro obecnou populaci 
b. pouze pro nemocné s přítomným kardiovaskulárním onemocněním 
c. pro populaci obecně i všechny rizikové skupiny (SCORE na 5%, diabetici, 

přít. mikroalbuminurie, přítomnost KVO) 

Obturace  nosní  
9. Při hodnocení obturace nosní bychom podle autora článku měli vycházet ze 3 

základních kritérií 
a. symetrie obturace, časová osa obtíží, doprovodné příznaky 
b. přítomnost horečky, alergie v anamnéze, přítomnost bolestí hlavy 
c. oční symptomatologie, charakter nosní sekrece, alergie v anamnéze 
 

10. U alergických rhinitid s obturací 
a. léčba lokálními a celkovými antihistaminiky nosní obturaci ovlivní jen 

minimálně 
b. otok nosní sliznice výrazně ovlivní správně aplikované lokální 

kortikosteroidy 
c. není nikdy indikovaná ani přechodná léčba lokálními dekongestivy 
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