
Znalostní test 4/2010 
 

Diagnostika a diferenciální diagnostika nespavosti  str. 23 
1. K diagnostice insomnie obvykle postačuje  

a) polysomnografické vyšetření 

b) anamnéza 

c) anamnéza a následně polysomnografie 

 

2. O insomnii hovoříme, trvají li obtíže 

a) každý den po dobu jednoho týdne 

b) minimálně 3x do týdne po dobu jednoho měsíce 

c) 3 měsíce 

 

3. Pro psychofyziologickou insomnii je příznačné 

a) zhoršené usínání mimo vlastní postel 

b) anticipace nespavosti 

c) platí a) i b) 

 
Chlamydiová infekce – zákeřný nepřítel (1. část)  str. 11 

4. Až kolik elementárních tělisek se vyseje z jedné hostitelské buňky?  

a) 100   

b) 1.000   

c) 10.000                                                                                  

 

5. Pacienti  s chlamydiovou infekcí trpí postižením systémů: 

a) jen urogenitálního   

b) jen plicního 

c) může být multisystémové postižení         

 

6. U chronické chlamydiové infekce nacházíme stěry z močopohlavních cest na 

chlamydie  

a) vždy pozitivní    

b) většinou negativní   
c) vždy negativní              



 

Bolesti hlavy v ordinaci praktického lékaře   str. 18 
7. Mezi varovné příznaky bolestí hlavy patří 

a) bolest hlavy doprovázená meningeálním syndromem 

b) první silná bolet hlavy po 40. roce života 

c) rekurentní bolest hlavy vzniklá v mladém věku 

b o 
 

Očkování proti pneumokokovým nákazám – nejlepší prevence komplikací 
chřipky str. 15 
 

8. Mezi IPO (invazivní pneumokoková onemocnění řadíme 
a) pneumokokové pneumonie  
b) pneumokokové sepse 
c) pneumokokové meningitidy 
 

9. Mezi rizikové skupiny vnímavé k IPO patří 
a) děti do 2 let věku 
b) senioři 
c) osoby s imunodeficitem bez rozdílu věku 
 

10. V prevenci pneumokokových nákaz dosahuje pneumokoková polysacharidová vakcína 
až 

a) 30% účinnosti 
b) 65% účinnosti 
c) 90% účinnosti 

 
Omluva: 
Omlouváme se všem řešitelům za překlep v otázce č. 10 znalostního testu v minulém čísle, 
kde místo extrauretrální bylo chybně  uvedeno extraureterální: 
 
10. Mezi typy inkontinence patří: 

a) stresová inkontinence 
b) urgentní inkontinence 
c) extraureterální inkontinence 

 
Tj. správně byly všechny 3 odpovědi a všem, kteří označili odpověď c) za nesprávnou, bude 
tato uznána za správnou. 
 
Děkujeme za pochopení. Redakce. 


