
AD TEST 
STÓMIA OD A PO Z

1. Päťročné prežívanie po liečbe karcinómu rekta je 
v rozvinutých krajinách:
a) 45 %
b) 50 %
c) 60 %
d) 70 %

2. Jediná kuratívna liečba karcinómu kolorekta je:
a) chirurgická
b) chemoterapia
c) rádioterapia
d) multimodálna bez operácie

3. Najobávanejšou komplikáciou chirurgickej liečby je:
a) bronchopneumónia
b) rozpad operačnej rany
c) pooperačné krvácanie
d) anastomotický leak

4. Najčastejší leak anastomózy je v lokalite:
a) pravého kolonu
b) priečneho tračníka
c) sigmy
d) rekta nízkeho

5. Hlavnou komplikáciou ohrozujúcou život pacienta 
pri dehiscencii anastomózy je:
a) infekcia operačnej rany
b) krvácanie z operačnej rany
c) peritonitída
d) zástava stolice

6. 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

7. Čo môže z právneho pohľadu pomôcť poskytovate-
ľovi zdravotnej starostlivosti pri minimalizovaní rizík 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

8. 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. 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

9. 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 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 

10. 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 diskutovať „odtiaľ potiaľ“
d) vypočutie pacienta a v prípade pochybenia 
        poskytovateľa patričné vysvetlenie a ospravedlnenie



11. Každý stomik má nárok na predpis pomôcok:
a) 1 x za mesiac
b) 1 x za pol roka
c) každý týždeň
d) podľa potreby

12. Stomické pomôcky sú zaradené v indikačnej sku-
pine:
a) A
b) F
c) C
d) D

13. 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

14. 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

15. Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia 
rieši:
a) novela zákona č. 447/2018 Z. z. platná od 1. 7. 2018 
b) novela zákona č. 444/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2018 
c) novela zákona č. 447/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2018 
d) novela zákona č. 447/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2020 

16. Aké komplikácie existujú pri stómii?
a) primárne, sekundárne, terciárne komplikácie
b) prvotné, druhotné a neskoré komplikácie
c) skoré, neskoré a poruchy peristomálnej kože
d) prvotné, druhotné a poruchy peristomálnej kože

17. Čo odporučíte pacientovi pri krvácaní stómie?
a) priložiť na okolie stómie teplý obklad; ak krvácanie
    neprestáva, vyhľadať lekársku pomoc
b) priložiť na okolie studený vyžmýkaný materiál; 
    ak krvácanie neprestáva, vyhľadať lekársku pomoc
c)  vytvoriť tlakový obväz a vyhľadať lekársku pomoc
d) nerobiť nič a vyhľadať lekársku pomoc okamžite

18. Čo odporučíte pacientovi, ak spozoruje sčernanie/
nekrózu stómie?
a) vyhľadať lekársku pomoc
b) nerobiť nič a počkať, ako to bude pokračovať
c) prikladať si bylinkové obklady a premasťovať
d) zvoliť iný druh pomôcky

19. Ako pomôžete pacientovi, ak má pri stómii fistulu?
a) častejšie prelepovať stomickú pomôcku
b) vlhké hojenie rany pod lepiacou časťou pomôcky
c) vytesniť ranu stomickou pastou a nalepiť pomôcku
d) denne výplachy rany bylinnými tinktúrami

20. Ako postupovať v prípade, že je stómia vpadnutá?
a) vymeniť plochú stomickú pomôcku za konvexnú 
     pomôcku
b) vyplniť okolie stomickou pastou a nalepiť vrecko
c) vystrihnúť si väčší otvor na pôvodnej pomôcke
d) pomôcť si leukoplastom a okraje podložky stomického
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