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Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti

1. Homeostáza: 
   a) zabezpečuje ju nervový a hormonálny systém 
   b) všetky odpovede sú správne
   c) udržuje prostredie živého organizmu v určitých medziach
   d) zabezpečuje normálne fungovanie organizmu

2. Znížený príjem vitamínu C:
   a)  má až polovica obyvateľov Európskej únie
   b)  býva neriešiteľným problémom
   c)  môže byť ovplyvnený vonkajšími podmienkami
   d)  súvisí s ekonomickým statusom

3. Koncentrácia vitamínu C:
   a)  je rovnaká vo všetkých tkanivách
   b)  býva nízka u pacientov s chronickými chorobami
   c)  nie je ovplyvnená chorobami
   d)  býva zvýšená u chronicky chorých

4. Vitamín C:
   a) nemá úlohu v prirodzenej ani získanej imunite 
   b) zvyšuje koncentrácie histamínu u alergikov 
   c) dokáže znížiť produkciu prozápalových cytokínov
   d) všetky odpovede sú nesprávne

5. Vstrebávanie vitamínu C:
   a) nemožno ovplyvniť
   b) možno zefektívniť použitím lipozomálnej formy
   c) možno zlepšiť cieleným predávkovaním
   d) všetky odpovede sú nesprávne

6. Plazmatické koncentrácie vitamínu C:
   a)  s oxidačným stresom narastajú
   b)  nemožno stanoviť
   c)  bývajú nízke u pacientov s chronickými chorobami
   d)  bývajú vysoké u pacientov s chronickými chorobami

7. Antihistaminiká druhej generácie:
   a) sú vhodnejšími liekmi než antihistaminiká prvej generácie
   b) sú lieky prvej voľby
   c) všetky odpovede sú správne
   d) sú účinnejšie a bezpečnejšie než antihistaminiká  
        prvej generácie

8. Interakčný potenciál:
   a) je nevýznamný pri desloratadíne
   b) je minimálny pri antihistaminikách prvej generácie
   c) je maximálny pri antihistaminikách druhej generácie
   d) je obrovský pri desloratadíne

9. H2 receptory:
    a)  neexistujú
    b)  sú prítomné prevažne v žalúdku
    c)  sú prítomné prevažne v CNS
    d)  nie sú prítomné v ľudskom organizme

10. Antihistaminiká druhej generácie:
   a) sú staršie lieky
   b) sú lepšie tolerované oproti prvej generácii
   c) majú kratšie trvanie účinku
   d) všetky odpovede sú správne

11. Vyššia koncentrácia histamínu sa objavuje pri:
   a) osteoporóze
   b) pádoch
   c) GIT chorobách
   d) všetky odpovede sú správne

12. Antihistaminiká prvej generácie:
   a)  neprechádzajú hematoencefalickou bariérou
   b)  majú krátke trvanie účinku
   c)  nepôsobia na acetylcholínové receptory
   d)  pôsobia na opioidné receptory

13. Antihistaminiká:
   a)  sú všetky rovnaké
   b)  majú rôzne liekové formy
   c)  nie sú bezpečné ani účinné
   d) sú dostupné iba v tabletách 

14. Podkladom vzniku chronickej venóznej  
nedostatočnosti je:
   a) vzostup tlaku
   b) zníženie tlaku
   c) tlak nemá vplyv
   d) traumatizácia tkanív
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AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.edukafarm.sk v sekcii 
E-LEARNING. K návšteve stránky môžete použiť aj QR kód uvedený pod testom. Sylaby, ako aj 
samotný test, sú dostupné v záložke E-LEARNING iba prihláseným užívateľom. Registrácia je 
bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku mesiaca do 
SLK pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od 
úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).

15. Klinický obraz chronickej venóznej nedostatočnosti 
zahŕňa:
   a) opuchy horných končatín 
   b) tlak a ťarchu v dolných končatinách
   c) fibrotizácie po celom tele
   d) všetky odpovede sú správne

16. Liečba:
   a) môže byť konzervatívna
   b) musí byť vždy chirurgická
   c) je kompetitívna
   d) všetky odpovede sú správne

17. Konzervatívna liečba:
   a) zahŕňa použitie venofarmák
   b) sa neodporúča
   c) zahŕňa chirurgický zákrok
   d) všetky odpovede sú správne

18. Použitie venofarmák vedie k:
   a) redukcii symptómov choroby
   b) absolútnemu vyliečeniu choroby
   c) zvýšeniu symptómov choroby
   d) nijakému klinickému efektu

19. Ruscus, HMC a VitC v kombinácii:
   a)  sú novinkou na trhu
   b)  majú rovnaké postavenie v guidelinoch
   c)  majú lepšie postavenie v guidelinoch
   d)  boli vyradené z odporúčania

20. Ruscus, HMC a VitC v kombinácii:
   a)  pôsobia venodilatačne
   b)  pôsobia antiedematózne                
   c)  inhibujú mikrocirkuláciu
   d)  všetky spomenuté účinky sú správne

AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.edukafarm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve 
stránky môžete použiť aj QR kód uvedený pod testom. Sylaby, ako aj samotný test, sú dostupné v záložke E-LEARNING iba 
prihláseným užívateľom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku 
mesiaca do SLK pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa 
(80 – 100 % = 2 kredity, 60 – 80 % = 1 kredit, 0 – 60 % = 0 kreditov).
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11. Medzi tzv. nízkomolekulárne antioxidanty 
 zaraďujeme:
 a) ceruloplazmín
 b) ubichinón, feritín a karotenoidy
 c) vitamíny C a E
 d) všetky možnosti sú správne

12. Negatívny vplyv na hospodárenie s vitamínom C 
 môže mať:
 a) furosemid
 b) glukokortikoidy
 c) antacidá
 d) všetky možnosti sú správne

13. Liečbu hepatitídy C treba neodkladne zvážiť u osôb:
 a) s cirhózou
 b) s pečeňovou fibrózou
 c) s výraznými mimopečeňovými prejavmi
 d) všetky možnosti sú správne 

14. Mimopečeňové prejavy infekcie vírusom
 hepatitídy C:
 a) sa prakticky nevyskytujú
 b) možno ich účinne liečiť
 c) vyskytujú sa iba ako dôsledok užívanej liečby
  antivirotikami
 d) žiadna z možností nie je správna

15. Zvýšeným rizikom nákazy HCV sú ohrození:
 a) hemofilici
 b) darcovia a príjemcovia krvi pred rokom 1992
 c) rodinní príslušníci HCV-pozitívnych osôb
 d) všetky možnosti sú správne

16. Vyberte správne tvrdenie:
 a) betablokátory nie sú vhodné do kombinácie
  s inhibítormi ACE
 b) bisoprolol je neselektívny betablokátor
 c) bisoprolol nijako významne negatívne 
  neovplyvňuje metabolizmus lipidov ani glukózy
 d) všetky možnosti sú správne

17. U chorých s nekomplikovanou esenciálnou 
 hypertenziou je vhodné zvážiť nasadenie
 betablokátorov:
 a) pri zvýšenej srdcovej frekvencii
 b) pri fibrilácii siení
 c) po infarkte myokardu
 d) všetky možnosti sú správne

18. Inhibítory DPP4 tiež označujeme ako
 a) glinidy
 b) gliptíny
 c) glitazóny
 d) gliflozíny

19. Vyberte správne tvrdenie vzhľadom na sitagliptín:
 a) zvyšuje oxidačný stres
 b) zvyšuje hodnotu krvného tlaku
 c) v experimentálnych prácach pôsobil 
  retinoprotektívne
 d) všetky možnosti sú správne 

20. Pre inhibítory DPP 4 platí:
 a) priaznivo ovplyvňujú lipidogram
 b) znižujú hodnotu HbA1c
 c) znižujú mikrovaskulárne komplikácie diabetu
 d) všetky možnosti sú správne


