AD TEST
STÓMIA

1. Karcinóm hrubého čreva je častejší u:
a) mužov nad 50 rokov
b) žien nad 50 rokov
c) mladých žien do 40 rokov
d) mladých mužov do 40 rokov
2. Na Slovensku ročne pribúda pacientov
s kolorektálnym karcinómom:
a) 3 600
b) 2 600
c) 4 600
d) 5 600
3. Slovenská republika je v rebríčku výskytu tohto
karcinómu na svete na:
a) prvom mieste
b) druhom mieste
c) treťom mieste
d) štvrtom mieste
4. Kuratívna liečba kolorektálneho karcinómu nie je
možná bez:
a) chemoterapie
b) rádioterapie
c) operácie
d) biologickej liečby
5. Dôsledkom radikálneho chirurgického výkonu
na rekte môže byť:
a) prítomnosť perianálnej fistuly
b) porucha sexuálnych funkcií
c) bolesti močového mechúra
d) bolesti konečníka
6. Každý stomik má nárok na predpis pomôcok:
a) 1 x za mesiac
b) 1 x za pol roka
c) každý týždeň
d) podľa potreby

7. Stomické pomôcky sú zaradené v indikačnej
skupine:
a) A
b) F
c) C
d) D
8. Stomické pomôcky skupiny F môže predpisovať
alebo odporúčať:
a) CH, GCH, INT, ONKO, URO
b) CH, GCH, GIT, ONKO, URO
c) CH, GCH, GIT, ONKO, NEURO
d) CH, ORTO, GIT, ONKO, URO
9. Kedy sa ďalšie odporúčanie odborného lekára už
nevyžaduje pri predpise stomických pomôcok:
a) pri diagnostikovanej nezvratnej stómii
b) vyžaduje sa nepretržite
c) 1 x za 6 mesiacov
d) nie je potrebné žiadne odporúčanie
10. Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia
rieši:
a) zdravotná poisťovňa
b) obvodný lekár
c) odborný lekár
d) ÚPSVaR
11. Čo je to prolaps stómie?
a) ak je stómia vpadnutá pod úrovňou kože
b) ak sa stómia oddeľuje od kože
c) ak stómia očernie
d) ak je stómia takmer otočená naopak a vytlačená
dopredu
12. Ako sa prejavuje stenóza stómie?
a) stolica je vylučovaná vo forme tenkých prúžkov
b) stolica je veľmi riedka až vodnatá
c) stolica je veľmi tvrdá a ťažko sa vylučuje
d) stolica je vylučovaná vo forme guľôčok

13. Čo poradíte pacientovi, ak má v okolí stómie
granulómy?
a) vymeniť mäkkú pomôcku za tvrdšiu, laserová liečba,
diatermia
b) laserová liečba, liečba dusičnanom strieborným,
diatermia, výmena tvrdej pomôcky za mäkšiu
c) vymeniť mäkkú pomôcku za tvrdšiu, liečba
dusičnanom strieborným, laserová liečba
d) netreba ich liečiť, ak pacientovi nerobia problémy

17. Čo môže z právneho pohľadu pomôcť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti minimalizovať
riziká z prevádzky ambulancie:
a) empatická rodina a priatelia
b) to, že poskytovateľ nikdy nebude reagovať
na sťažnosti pacientov a bude sa spoliehať,
že pacienti nebudú svoju nespokojnosť riešiť
c) dobrá poistná zmluva
d) sociálna poisťovňa

14. Ako vzniká kontaktná dermatitída?
a) ak je pacient precitlivený na nejakú zložku
obsiahnutú v stomickej pomôcke
b) ak pacient nedbá na pravidelné vylučovanie stolice
a nestará sa o okolie stomie
c) ak dochádza k opakovanému kontaktu kože
so stolicou a potom pacienta
d) ak si pacient vystrihne malý otvor na nalepenie
vrecka

18. Ako môže lekár ukončiť zmluvu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti?
a) v určitých prípadoch písomným odstúpením
od Dohody o poskytovaní ZS (§ 12 ods. 2 písm b)
z. č. 576/2004 Z.
b) ústnou dohodou
c) nemôže ju nikdy ukončiť
d) po dohode so zdravotnou poisťovňou hoci aj
bez toho, že by to dal pacientovi vedieť

15. Čo odporúčate pacientovi, aby si zachoval
zdravú peristomálnu kožu?
a) pravidelná výmena stomickej pomôcky
a starostlivosť o okolitú kožu
b) výmena stomickej pomôcky aspoň raz za týždeň
a vtedy sa postarať aj o okolitú kožu
c) netreba žiadnu špeciálnu starostlivosť
d) zdravá životospráva a zdravý životný štýl

19. Aké výrazy by malo obsahovať poučenie pacienta o spôsobe liečby a navrhovanom postupe?
a) svoju odbornosť by lekár mal podčiarknuť aj tým,
že v poučení používa vo veľkej miere latinské výrazy
b) použité výrazy by mali byť, ak je to možné,
čo najmenej odborné (resp. aj vysvetlené
jednoduchším spôsobom), poučenie v čo najväčšej
miere bez cudzích slov
c) je to úplne jedno, aké výrazy sú v poučení použité,
dôležitý je výlučne podpis pacienta na konci súhlasu
d) dnes nie je čas dávať pacientom poučenia,
problematiku si môžu naštudovať sami na internete

16. S kým má lekár v prvom rade riešiť komunikačný
problém, ktorý má s pacientom?
a) s nadriadeným lekára
b) s pacientovou rodinou
c) so samotným pacientom
d) so zdravotnou poisťovňou

20. Ktorý z prístupov v prípade nespokojnosti pacienta najviac pomáha predísť ďalším sťažnostiam
pacienta a eskalácii problému?
a) nedvíhanie telefónu a nereagovanie na sťažnosť
pacienta
b) odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti
c) ostrá komunikácia s pacientom a vysvetlenie,
že môžeme debatovať „odtiaľ potiaľ“
d) vypočutie pacienta a v prípade pochybenia
poskytovateľa patričné vysvetlenie a ospravedlnenie
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