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Egzaminu Państwowego

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 06N2418

* Test  składa  się  ze 140 zadań  egzaminacyjnych  obejmujących  całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.

*  Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 140 minut.

*  Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.

*  Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.

* Zaliczenie  testu  następuje  po  uzyskaniu  70%  prawidłowych  odpowiedzi
tj. 98 punktów.

*  Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.

Ze  względu  na  elektroniczną  formę  sprawdzania  wyników  egzaminu,
należy przestrzegać następujących zaleceń:

=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4
proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie
ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym
górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).

=> Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako
odpowiedź błędna.

=> Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i
wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.

=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.

Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna



PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE
TEST NR 06N2418
GRUPA 1
Zadanie 1.
W  okresie  dojrzewania  regularne  i  cykliczne  wydzielanie
hormonów płciowych u WIĘKSZOŚCI dziewcząt następuje:

A.  w momencie wystąpienia menarche,
B.  1-2 lata po menarche,
C.  3-5 lat po menarche,
D.  6-7 lat po menarche.

Zadanie 2.
Skuteczność  antykoncepcji  określa  tzw.  Wskaźnik  Pearla  i
oznacza:

A . odsetek  kobiet  prowadzących  nieregularne  życie  płciowe,
które  nie  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

B . odsetek  kobiet  prowadzących  regularne  życie  płciowe,
które  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

C . odsetek  kobiet  prowadzących  nieregularne  życie  płciowe,
które  zaszły  w  ciążę  w  czasie  półrocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego,

D . odsetek  kobiet  prowadzących  regularne  życie  płciowe,
które  nie  zaszły  w  ciążę  w  czasie  rocznego  stosowania
danego środka antykoncepcyjnego.

Zadanie 3.
Mammografia  jako  badanie  przesiewowe  (skrinning)  wykonuje  się
NAJCZĘŚCIEJ u kobiet powyżej:

A .  30 roku życia,
B.  40 roku życia,
C.  50 roku życia,
D.  60 roku życia.

Zadanie 4.
Najważniejsze czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwoju
raka endometrium, to:

A.  nierództwo, otyłość, estrogeny egzogenne,
B.  otyłość, przewlekłe zakażenie HPV,
C.  cukrzyca w wywiadzie, duża liczba partnerów,
D.  zaśniad groniasty, dieta, otyłość.



Zadanie 5.
Wśród czynników ryzyka raka jajnika NAJWIĘKSZY wpływ mają:

A.  czynniki genetyczne,
B.  wielorództwo,
C.  otyłość,
D.  palenie papierosów.

Zadanie 6.
Które  z  niżej  wymienionych  produktów  NIE  zawierają
fitoestrogenów:

A.  fasola szparagowa, bób, soczewica,
B.  ser żółty, cielęcina, miód,
C.  ryż, żyto, mleko sojowe,
D.  cebula, gruszka, marchew.

Zadanie 7.
Celem  wczesnej  diagnostyki  i  oceny  klinicznej  choroby
zakrzepowo-zatorowej  jest  badanie  polegające  na  zgięciu
grzbietowym stopy, ujawniające bolesność łydki. Jest to objaw:

A.  Homansa,
B.  Bella,
C.  Jaworskiego,
D.  Babińskiego.

Zadanie 8.
W podwzgórzu (jądro łukowate) produkowany/a i uwalniany/a jest:

A .  neurohormon gonadoliberyna – GnRH,
B.  neuropeptyd Y, oraz kwas GABA (y-aminomasłowy),
C.  folitropina (FSH),
D.  lutropina (LH).

Zadanie 9.
Który  z  wymienionych  wskaźników  świadczy  o  prawidłowym
mechanizmie ssania?

A.  policzki zapadają się w trakcie ssania,
B.  słychać rytmiczne połykanie,
C.  słychać cmokanie,
D.  wargi wywinięte do wewnątrz.

Zadanie 10.
W  procesie  laktacji,  za  prawidłowy  rozwój  pęcherzyków
gruczołowych i przewodów wyprowadzających odpowiedzialne są:

A.  estrogeny,
B.  progesteron,
C.  prolaktyna,
D.  laktogen łożyskowy.



Zadanie 11.
Hipoestrogenizm  ma  bezpośredni  wpływ  u  kobiet  w  okresie
przekwitania na występowanie:

A.  zaburzeń pożądania,
B.  zaburzeń podniecenia,
C.  pochwicy,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 12.
Wskaż zdanie PRAWDZIWE dotyczące wad obstrukcyjnych macicy i
pochwy:

A . wady  te  są  rozpoznawane przypadkowo najczęściej  będąc
powodem wczesnych strat ciąży,

B.  wady obstrukcyjne nie dają objawów,
C . najczęstszą  formą  wad  obstrukcyjnych  jest  macica

dwurożna,
D . w  konsekwencji  braku  możliwości  odpływu  krwi

miesiączkowej przez pochwę powstają krwiaki  zastoinowe
oraz  dochodzi  do  wstecznego  odpływania  krwi  do  jamy
otrzewnej.

Zadanie 13.
W  diagnostyce  raka  sutka  wykonuje  się  mammografię  oraz
następujące badania:

A.  lumpektomię, wazektomię,
B.  cystografię, biopsję aspiracyjną cienkoigłową,
C . biopsję  aspiracyjną  cienkoigłową,  badanie

histopatologiczne,
D.  sonomammografię i kolposkopię.

Zadanie 14.
Czy  akceleracje  mogą  wskazywać  na  wczesny  objaw  zagrożenia
płodu?

A . nie,  ponieważ  akceleracje  zawsze  świadczą  o  pomyślnym
rokowaniu dla płodu,

B . tak,  gdy  są  to  akceleracje  samoistne  –  bez  uchwytnej
przyczyny,

C . tak,  gdy  są  to  akceleracje  indukowane,  np.  poruszanie
płodem,

D . tak,  gdy  są  to  akceleracje  periodyczne  –  związane  ze
skurczami macicy.



Zadanie 15.
Czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium NIE jest:

A .  hiperestrogenizm endogenny,
B.  zakażenie HPV typ 16/18,
C.  otyłość,
D.  późna menopauza.

Zadanie 16.
Skład mleka kobiecego wykazuje różnice w zależności od:

A.  rasy,
B.  rodności,
C.  wieku kobiety,
D.  wieku dziecka.

Zadanie 17.
Całkowity brak owłosienia płciowego występuje w:

A.  zespole feminizujących jąder,
B.  niedoczynności przysadki,
C.  hirsutyzmie,
D.  zespole Cushinga.

Zadanie 18.
Obowiązkiem położnej w opiece nad kobietą ciężarną NIE jest:

A . zapoznanie  s ię  z  trybem  życia  pacjentki,  rodzajem
wykonywanej przez nią pracy oraz sposobem odżywiania,

B . przedstawienie  planu  opieki,  zapewniającego  oprócz
nadzoru medycznego także poradnictwo i edukację,

C.  nieprzeprowadzenie wstępnej rozmowy z ciężarną,
D . zalecenie dotyczące stosowania kwasu foliowego w dawce

0,4  mg  raz  dziennie  u  kobiet  bez  obciążonego  wywiadu
genetycznego.

Zadanie 19.
Hipowolemia u kobiety rodzącej spowodowana jest:

A . zaburzeniem w układzie  krążenia na skutek dużej  utraty
krwi,

B.  niewydolnością wielonarządową,
C.  szybkim nitkowatym tętnem,
D . osłabieniem w wyniku, którego kobieta może wydawać się

zdezorientowana.



Zadanie 20.
Położna,  wobec  której  została  orzeczona  kara  pozbawienia  prawa
wykonywania zawodu może się ubiegać od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia, o ponowne uzyskanie tego prawa po upływie:

A.  6 miesięcy,
B.  3 lata,
C.  5 lat,
D.  10 lat.

Zadanie 21.
Radioterapia stosowana jako działanie paliatywne zakłada:

A.  wyleczenie chorej,
B.  zmniejszenie dolegliwości bólowej,
C . zmniejszenie  dolegliwości  bólowej  lub  zahamowanie

krwawienia,
D . zmniejszenie  dolegliwości  bólowej,  zahamowanie

krwawienia, wyleczenie chorej.

Zadanie 22.
Antykoncepcję  hormonalną  zawierającą  wyłącznie  gestageny,
zaleca się kobietom:

A.  do 18 r.ż.,
B.  w okresie około menopauzalnym,
C.  podczas laktacji od 6 tygodnia po porodzie,
D.  w okresie rozrodczym.

Zadanie 23.
D o  podstawowych  funkcji  I I  poziomu  trójstopniowej  opieki
perinatalnej w zakresie nadzoru nad położnicą należy:

A . prowadzenie  nadzoru  jakości  postępowania  z  matką  i
dzieckiem,

B.  prowadzenie edukacji,
C . sprawowanie  opieki  nad  pacjentką  w  połogu  o  średnim

stopniu ryzyka,
D . stosowanie  nowych  sposobów  diagnostyki  i  leczenia

opartych na dowodach naukowych.

Zadanie 24.
Według  klasyfikacji  White  cukrzyca  ciężarnych  klasa  D
występuje:

A.  po 20 roku życia, czas trwania do 10 lat,
B.  występuje w 10-19 roku życia, czas trwania 10-19 lat,
C . występuje  przed  10  rokiem  życia,  czas  trwania  powyżej

20 lat,
D.  występuje w dowolnym czasie.



Zadanie 25.
Zahamowanie  pokwitania,  w  tym  brak  miesiączek  u  dziewcząt  z
jadłowstrętem  psychicznym  należy  leczyć  w  NASTĘPUJĄCEJ
KOLEJNOŚCI:

A.  dieta, psychoterapia, leczenie hormonalne,
B.  leczenie hormonalne, psychoterapia, dieta,
C.  psychoterapia, leczenie hormonalne,
D.  dieta, leczenie hormonalne.

Zadanie 26.
Najczęściej występującymi objawami niedokrwistości są:

A.  zawroty głowy,
B.  łatwe męczenie się podczas pracy umysłowej,
C.  upośledzenie pamięci,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 27.
Który  z  objawów  kiły  u  pacjentki  ciężarnej  zaliczamy  do  kiły
pierwszorzędowej?

A.  wysypka na dłoniach i stopach,
B.  łysienie,
C . sączące  grudkowate  zmiany  na  narządach  płciowych

(lepieże płaskie),
D.  owrzodzenia na sromie i w pochwie.

Zadanie 28.
Który  z  objawów  klinicznych  NIE  charakteryzuje  poronienia
zagrażającego?

A.  plamienie,
B.  krwawienie,
C.  bóle podbrzusza,
D.  rozwarcie szyjki macicy.

Zadanie 29.
Najczęstszą przyczyną późnych krwawień poporodowych są:

A.  resztki tkanki łożyskowej w jamie macicy,
B.  zaburzenia inwolucji miejsca łożyskowego,
C.  zmiany zapalne endometrium,
D.  zaburzenia krzepnięcia.



Zadanie 30.
Typowe  w  przypadku  wysiłkowego  nietrzymania  moczu  jest
bezwiedne oddawanie niewielkich jego objętości:

A . bez  uczucia  parcia,  bez  zwiększenia  częstości  mikcji  w
ciągu dnia i nocy,

B . z  towarzyszącym  uczuciem  parcia  naglącego,  bez
zwiększenia częstości mikcji w ciągu dnia i nocy,

C . bez  uczucia  parcia,  ze  zwiększeniem  częstości  mikcji  w
ciągu dnia,

D . bez  uczucia  parcia,  ze  zwiększeniem  częstości  mikcji  w
ciągu nocy.

Zadanie 31.
Pacjentki  ciężarne,  u  których  rozpoznano  cukrzycę  powinny  być
skierowane do placówki:

A .  I poziomu opieki perinatalnej,
B.  II poziomu opieki perinatalnej,
C.  III poziomu opieki perinatalnej,
D.  mogą być pod opieką każdej placówki.

Zadanie 32.
Profilaktyka wypadnięcia pępowiny polega na:

A . przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część  przodująca
nie wstawiła się do wchodu miednicy,

B . nie  przebijaniu  pęcherza  płodowego,  gdy  część
przodująca nie wstawiła się do wchodu miednicy,

C.  przebijaniu pęcherza płodowego w czasie skurczu,
D.  przyjmowaniu przez pacjentkę pozycji wertykalnych.

Zadanie 33.
Objaw  Michaelisa  niejednokrotnie  jest  pierwszym  obserwowanym
symptomem patologii w połogu i dotyczy:

A.  wzrostu ciśnienia tętniczego,
B.  zwiększenia częstości tętna,
C.  zwiększonej utraty krwi,
D.  wzrostu temperatury ciała.

Zadanie 34.
W  diagnostyce  nietrzymania  moczu  istotna  jest  analiza  karty
mikcji.  Prawidłowa  liczba  mikcji  w  ciągu  dnia  powinna  być
mniejsza niż:

A .  4 a w nocy więcej niż 1,
B.  6 a w nocy nie więcej niż 1,
C.  8 a w nocy nie więcej niż 2,
D.  10 a w nocy więcej niż 2.



Zadanie 35.
Warunkiem wstępnym do klasyfikowania zmian według systemu TBS
jest ustosunkowanie się cytologa do:

A.  czy rozmaz cytologiczny nadaje się do oceny,
B.  czy rozmaz jest prawidłowy czy nieprawidłowy,
C . dokładny  opis  stwierdzanych  zmian  i  ocena  rozmazu

zgodna z terminologią stosowaną w patomorfologii,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 36.
Profilaktyce raka endometrium sprzyja dieta:

A.  bogata w węglowodany,
B.  bogata w białko zwierzęce,
C.  wegetariańska,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 37.
Miomektomia to:

A.  całkowite wycięcie macicy z powodu mięśniaków,
B.  wyłuszczenie mięśniaka bez wycięcia macicy,
C.  wycięcie mięśniaka bez wycięcia macicy,
D.  amputacja trzonu macicy z powodu mięśniaków.

Zadanie 38.
Głównym aktywatorem pokwitania w prawidłowych warunkach rozwoju
jest:

A .  testosteron,
B.  17- B-estradiol,
C.  dihydrotestosteron,
D.  gonadoliberyna.

Zadanie 39.
W ciąży prawidłowej β-hCG wzrasta podwajając się:

A . c o  trzeci  dzień  między  8 .  a  14.  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru,

B . codziennie  między  6 .  a  10.  tygodniem  ciąży,  osiągając
maksymalne wartości pod koniec I trymestru,

C . c o  drugi  dzień  między  4 .  a  6 .  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec I trymestru,

D . c o  drugi  dzień  między  14.  a  16.  tygodniem  ciąży,
osiągając maksymalne wartości pod koniec II trymestru.



Zadanie 40.
Według  zaleceń  WHO  skuteczny  skryning  populacyjny  powinien
spełniać następujące kryteria:

A.  obniżać śmiertelność w ogólnej populacji,
B .  jego minimalna specyficzność powinna sięgać 99,6%,
C.  czułość musi wynosić 100%,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 41.
U rodzącej, która otrzymuje siarczan magnezu we wlewie dożylnym
należy:

A.  prowadzić bilans płynów,
B.  oceniać odruchy,
C.  sprawdzać częstość oddechów,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 42.
Jakie  metody  diagnostyczne  stosowane  są  na  etapie  weryfikacji
nieprawidłowych wyników cytologicznych?

A.  powtórne badanie cytologiczne,
B.  test HPV (test DNA HR HPV i test mRNA HR HPV),
C.  badanie kolposkopowe z wykonaniem biopsji,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 43.
Zator płucny (PE - pulmonary embolism), to:

A . rodzaj  mechanizmu  obronnego  przed  wystąpieniem
masywnych krwawień w I I I okresie porodu, wspomagający
prawidłowe przyleganie łożyska do ścian macicy,

B . zachodzące  reakcje  chemiczne,  które  doprowadzają  do
agregacji  płytek  krwi  i  tworzenia  włóknika  w  miejscu
zranienia,

C . oderwanie się i przemieszczenie zakrzepu pochodzącego z
żył głębokich kończyn dolnych do płuc,

D.  uraz powodujący uszkodzenie ścian naczyń.

Zadanie 44.
Komórki Sertolego:

A.  regulują wydzielanie GnRH,
B.  mają wpływ na dojrzewanie komórek jajowych,
C.  wpływają na wydzielanie testosteronu,
D . wzdłuż  tych  komórek  ma  miejsce  różnicowanie  i

dojrzewanie  komórek  płciowych  aż  do  dojrzałych
plemników.



Zadanie 45.
Objaw Homansa jest charakterystyczny w przebiegu:

A.  nadciśnienia indukowanego ciążą,
B.  zatoru płucnego,
C.  zakrzepicy żył głębokich,
D.  krwotoku wewnętrznym.

Zadanie 46.
Ból przy oddawaniu moczu jest objawem charakterystycznym dla:

A.  rzęsistkowicy,
B.  zakażenia grzybiczego,
C.  zakażenia chlamydiami,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 47.
„Zespół wdowy” objawia się głównie:

A.  dyspareunią,
B.  pochwicą,
C.  zbyt wczesnym orgazmem,
D.  awersją seksualną.

Zadanie 48.
W przypadku nowotworu inwazyjnego szyjki macicy, wskazane jest
ukończenie ciąży:

A.  porodem drogami natury,
B.  cięciem cesarskim,
C . cięciem  cesarskim,  które  wykonuje  się  tylko  w  I I I  i  IV

stopniu zaawansowania nowotworu,
D.  metoda ukończenia porodu zależy od decyzji pacjentki.

Zadanie 49.
Test PAPP-A jest to badanie skriningowe wykonywane:

A . między  20.  a  24.  tygodniem  ciąży  w  celu
zidentyfikowania  zespołu  Downa  lub  innych  często
występujących  aberracji  chromosomowych  (zespołu
Edwardsa, Pataua),

B . między  11.  a  14.  tygodniem  ciąży  w  celu
zidentyfikowania  zespołu  Downa  lub  innych  często
występujących  aberracji  chromosomowych  (zespołu
Edwardsa, Pataua),

C . między 8 .  a  14.  tygodniem ciąży  w celu zidentyfikowania
tylko zespołu Downa,

D . między 8 .  a  14.  tygodniem ciąży  w celu zidentyfikowania
tylko zespołu Edwardsa lub Pataua.



Zadanie 50.
Pacjentka podczas brachyterapii może:

A.  leżeć na wznak z możliwością zginania nóg w kolanach,
B.  leżeć na wznak z możliwością unoszenia pośladków,
C.  leżeć na boku bez możliwości poruszania się,
D . pozostać  w  pozycji  siedzącej,  bez  możliwości  poruszania

się.

Zadanie 51.
O  przedwczesnym  pokwitaniu  mówimy,  gdy  trzeciorzędowe  cechy
płciowe jako objaw izolowany lub wraz z miesiączką pojawia się:

A .  przed 14. rokiem życia,
B.  przed 8. rokiem życia,
C.  przed 16. rokiem życia,
D.  pomiędzy 8. a 10. rokiem życia.

Zadanie 52.
Wskaż  objaw,  który  NIE  potwierdza  odklejenia  się  łożyska  w  I I I
okresie porodu:

A.  uniesienie się dna macicy ku górze,
B.  zwiększenie napięcia pępowiny,
C.  wysuwanie się sznura pępowinowego z pochwy,
D.  pojawienie się uczucia parcia.

Zadanie 53.
Monitorując  ogólne  parametry  życiowe  położnicy  z  rzucawką
zauważasz  osłabione  odruchy  ścięgniste,  zwolniony  oddech,
bełkocącą  mowę,  zaczerwienienie  twarzy,  oligurię.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z zatruciem:

A.  ACE,
B.  nifedypiną,
C.  siarczanem magnezu,
D.  nitroprusydkiem sodu.

Zadanie 54.
Leczenie niefarmakologiczne raka piersi polega na:

A.  stosowaniu diety wegetariańskiej,
B.  podaży witamin C, D, E,
C . redukcji  w  diecie  białka,  tłuszczów  oraz  witamin  A,  B1,

B6, E,
D . redukcji  w  diecie  tłuszczów  i  metyloksantynu  oraz

podaży witamin A, B1, B6, E.



Zadanie 55.
Jedną z przyczyn występowania raka sromu jest:

A . fizjologiczny  niedobór  hormonów  w  okresie
pomenopauzalnym,

B.  zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
C . wieloletnie  stosowanie  hormonalnych  leków

antykoncepcyjnych,
D.  późna menopauza.

Zadanie 56.
Pacjentka w wyniku badania cytologicznego wg systemu Bethesda
2001 ma stopień cytologiczny LSIL – co on oznacza?

A.  małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
B.  dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
C.  atypowe zmiany w komórkach gruczołowych,
D.  atypowe komórki nabłonka płaskiego.

Zadanie 57.
Objawy  kliniczne  zgłaszane  NAJCZĘŚCIEJ  przez  chore  z  rakiem
sromu, to:

A.  świąd, ból, krwawienie, uczucie dyskomfortu,
B . nieprawidłowe  krwawienie  z  macicy,  dyskomfort,  ból  w

dole brzucha,
C . krwawienie  kontaktowe,  bóle  w  podbrzuszu,  obrzęk

kończyn dolnych,
D . wzdęcie,  bóle  brzucha,  zaparcia,  częste  oddawanie

moczu.

Zadanie 58.
Który  z  poniższych  objawów  zespołu  klimakterycznego  zaliczamy
do grupy naczynioruchowych?

A.  zawroty głowy,
B.  uderzenia gorąca,
C.  nadpobudliwość,
D.  obniżenie nastroju.

Zadanie 59.
Postrzeganie  przez  położną  problemów  zdrowotnych  pacjentki,
potrzeb  duchowych  i  kulturowych  uwarunkowań  opiera  się  na
modelu pielęgniarstwa:

A.  Leiniger,
B.  Peplau,
C.  Henderson,
D.  Watson.



Zadanie 60.
D o  wczesnych  powikłań  operacyjnego  leczenia  raka  sutka
zaliczamy:

A.  ograniczenia ruchomości barku,
B . zaburzenia  czucia  okolicy  blizny  i  przyśrodkowej

powierzchni ramienia, zaniki mięśniowe,
C.  krwiak, martwicę brzegów rany lub płata skórnego,
D.  obrzęk chłonny kończyny górnej po stronie operowanej.

Zadanie 61.
Jaką dietę należy zalecić pacjentce do domu po chemioterapii:

A .  lekkostrawną, wysokokaloryczną i bogatą w białko,
B.  lekkostrawną, niskokaloryczną i bogatą w białko,
C.  wegetariańską i bogatą w białko roślinne,
D.  wątrobową wzbogaconą w witaminy i mikroelementy.

Zadanie 62.
Długotrwały  powrót  płodności  obserwuje  się  w  przypadku
stosowania antykoncepcji:

A .  doustnej dwuskładnikowej,
B . doustnej  jednoskładnikowej,  progesteronowej,

niskodawkowej,
C.  iniekcyjnej podawanej w rytmie 12 – tygodniowym,
D . powrót  płodności  nie  jest  uzależniony  od  stosowanej

metody.

Zadanie 63.
Wyczuwalny  przez  skórę  piersi  bardzo  bolesny,  chełbocący  guzek
z towarzyszącą gorączką, to objaw:

A.  połogowego zapalenia piersi,
B.  zastoju pokarmu,
C.  ropnia piersi,
D.  zatkania przewodu mlecznego.

Zadanie 64.
Postępowanie w zespole HELLP obejmuje:

A.  utrzymanie równowagi wodno - elektrolitowej,
B.  kontrola ciśnienia tętniczego krwi,
C.  monitorowanie i ocena stanu płodu,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.



Zadanie 65.
U  dzieci  karmionych  piersią  rzadziej  niż  u  karmionych  sztucznie
występują:

A.  choroby układu oddechowego,
B.  choroby układu pokarmowego,
C.  zapalenie ucha środkowego,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 66.
W  której  klasyfikacji  zmian  nabłonka  szyjki  macicy  używa  się
określenia HGSIL?

A.  CIN,
B.  Papanicolaou,
C.  Bethesda,
D.  WHO.

Zadanie 67.
Wskaż  objaw  charakterystyczny  dla  zapalenia  żył  głębokich  w
przebiegu połogu:

A.  zaczerwienienie skóry,
B.  rozszerzone poskręcane pętle żylaków,
C.  bolesne zgrubienie żylaków,
D.  obrzęk kończyny z napiętą, błyszczącą skórą.

Zadanie 68.
Jaki rodzaj nowotworu jest NAJCZĘŚCIEJ występującym pierwotnym
nowotworem złośliwym pochwy?

A.  mięsak groniasty,
B.  rak gruczołowy,
C.  rak płaskonabłonkowy,
D.  gyneblastomata.

Zadanie 69.
Która  z  poniższych  definicji  określa  położenie  miednicowe
zupełne?

A . kolano  i/lub  biodro  płodu  bądź  oba  są  wyprostowane,
jedna stopa, lub obie poniżej pośladków,

B . nogi  płodu  skrzyżowane  zgięte  w  kolanach  i  biodrach,
stopy płodu przylegają do pośladków,

C . jedno  biodro  lub  oba  wyprostowane,  kolana  zgięte
znajdują się na wysokości pośladków lub poniżej,

D . nogi płodu zgięte w biodrach, kolana wyprostowane, nogi
ułożone wzdłuż po bokach tułowia.



Zadanie 70.
W  przebiegu  połogu  poziom,  którego  z  wymienionych  hormonów
ulega wyraźnemu wzrostowi?

A.  progesteronu,
B.  prolaktyny,
C.  estradiolu,
D.  estriolu.

Zadanie 71.
D o  położnej  zwraca  się  pacjentka  z  prośbą  o  ujawnienie
informacji  na  temat  je j  stanu  zdrowia,  który  w  opinii  lekarza
jest  krytyczny.  Podejmujesz  decyzję  o  udzieleniu  odpowiedzi
wymijającej, korzystając z zasady:

A.  prawdomówności,
B.  poufności,
C.  autonomii,
D.  odpowiedzialności.

Zadanie 72.
Który chwyt Leopolda pozwala na ustalenie zaawansowania części
przodującej w kanale rodnym?

A.  I ,
B.  I I ,
C .  I I I ,
D.  IV .

Zadanie 73.
Działanie laktoferryny - enzymu mleka kobiecego NIE polega na:

A.  hamowaniu wzrostu patogennych bakterii w jelicie,
B.  wiązaniu żelaza,
C.  działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym,
D.  zwiększaniu aktywności limfocytów NK.

Zadanie 74.
Wskaż grupę czynników ryzyka zatoru płynem owodniowym:

A . czynność  skurczowa  hipotoniczna,  ciąża  mnoga,
stymulacja czynności skurczowej,

B . nadmierna  czynność  skurczowa,  ciąża  mnoga,  samoistna
czynność skurczowa,

C . czynność  skurczowa  hipotoniczna,  ciąża  pojedyncza,
stymulacja czynności skurczowej,

D . nadmierna czynność skurczowa, ciąża mnoga, stymulacja
czynności skurczowej.



Zadanie 75.
Jednym z objawów ubocznych występujących podczas chemioterapii
jest zapalenie jamy ustnej. Czym jest ten objaw spowodowany?

A . zahamowaniem podziału komórek macierzystych na wskutek
czego nie dochodzi do pojawienia się nowego nabłonka,

B.  zbyt intensywną higieną,
C.  obrzękiem,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 76.
Względna fizjologiczna niedokrwistość występuje najczęściej w:

A.  28-32 tygodniu ciąży,
B.  18-20 tygodniu ciąży,
C.  6-8 tygodniu ciąży,
D.  w połogu.

Zadanie 77.
Istotą metody Bradleya w łagodzeniu bólu porodowego, jest:

A .  koncentrowanie się na bodźcach odciągających uwagę,
B . zachowywanie się w harmonii z własnym ciałem, zgodnie z

naturą,
C.  przerwanie błędnego koła strachu, napięcia i lęku,
D.  psychoseksualne przygotowanie kobiety do porodu.

Zadanie 78.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE.Endometrioza może powodować:

A.  brak owulacji,
B .  luteinizację niepękniętego pęcherzyka,
C.  zatrzymanie miesiączki,
D.  niewydolność ciałka żółtego.

Zadanie 79.
Która  z  wymienionych zasad NIE jest  zgodna z  metodą termiczną
planowania rodziny:

A.  pomiar w tym samym miejscu,
B.  pomiar tym samym termometrem,
C.  pomiar o dowolnej porze, ale w godzinach porannych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 80.
Jedną z zasad leczenia osteoporozy jest:

A .  suplementacja potasu i witaminy D,
B.  podawanie glikokortykosteroidów,
C.  dieta bogata w sód i fosfor,
D.  wzmożona aktywność fizyczna.



Zadanie 81.
Ocena rezerwy jajnikowej polega na łącznym oznaczeniu stężeń:

A.  FSH i estradiolu (E2) w 3 dniu cyklu,
B.  LH i estradiolu (E2) w 14 dniu cyklu,
C.  FSH, LH i estriolu w 3 dniu cyklu,
D.  FSH, LH i progesteronu w 24 dniu cyklu.

Zadanie 82.
Orientacja seksualna jest definiowana jako:

A.  publiczne wyrażanie tożsamości płciowej,
B.  uświadomienie sobie bycia kobietą lub mężczyzną,
C . preferencje  seksualne  wobec  partnera  należącego  do

odmiennej lub tej samej płci,
D . brak odczuwania pociągu seksualnego wobec zwierząt czy

przedmiotów.

Zadanie 83.
Podczas  porodu  „do  wody"  w  pierwszej  kolejności  nad
powierzchnię wody należy wydobyć noworodka:

A.  potylicą w pozycji pionowej,
B.  potylicą w pozycji poziomej,
C.  twarzyczką w pozycji pionowej,
D.  twarzyczką w pozycji poziomej.

Zadanie 84.
Racjonalny wysiłek fizyczny w profilaktyce osteoporozy:

A.  hamuje tworzenie kości,
B.  wymusza tworzenie kości,
C.  pozostaje bez związku z procesem tworzenia kości,
D.  nie jest wskazany.

Zadanie 85.
Który  z  poniższych  objawów  jest  charakterystyczny  dla  łożyska
przodującego?

A.  podczas skurczu krwawienie zmniejsza się,
B.  podczas skurczu krwawienie nasila się,
C.  bolesność powłok brzusznych,
D.  nadciśnienie tętnicze w wywiadzie.

Zadanie 86.
Ćwiczenia Kegla polegają na świadomym, wielokrotnie powtarzanym
rozluźnianiu i napinaniu mięśnia :

A .  kulszowo-jamistego,
B.  zwieracza cewki moczowej,
C.  zwieracza zewnętrznego odbytu,
D.  dźwigacza odbytu.



Zadanie 87.
Ból  w  okolicy  spojenia  łonowego  i  charakterystyczny
„kaczkowaty” chód wskazuje na:

A.  rwę kulszową,
B.  zapalenie nerwu sromowego,
C.  rozejście spojenia łonowego,
D.  zwichnięcie stawu biodrowego.

Zadanie 88.
Rozpoznanie  krwotoku  po  porodzie  drogami  natury  jest  możliwe,
gdy utrata krwi oceniana jest na powyżej:

A .  300 ml,
B.  500 ml,
C.  800 ml,
D.  1000 ml.

Zadanie 89.
Obfite  krwawienie,  si lne  bóle  podbrzusza,  kanał  szyjki  skrócony
i rozwarty, to obraz kliniczny poronienia:

A.  zagrażającego,
B.  rozpoczynającego się,
C.  zatrzymanego,
D.  niekompletnego.

Zadanie 90.
W przypadku trisomii 21, w 12 tygodniu ciąży:

A . stężenie  wolnej  podjednostki  β-hCG  w  surowicy  matki
jest  wyższe  niż  w  przypadku  płodów  z  prawidłowym
kariotypem, natomiast stężenie białka osoczowego PAPP-A
jest niższe,

B . stężenie  wolnej  podjednostki  β-hCG  w  surowicy  matki
jest  niższe  niż  w  przypadku  płodów  z  prawidłowym
kariotypem,  stężenie  białka  osoczowego  PAPP-A  również
jest niższe,

C . stężenie  wolnej  podjednostki  β-hCG  w  surowicy  matki
jest  niższe  niż  w  przypadku  płodów  z  prawidłowym
kariotypem, natomiast stężenie białka osoczowego PAPP-A
jest wyższe,

D . stężenie  wolnej  podjednostki  β-hCG  w  surowicy  matki
jest  wyższe  niż  w  przypadku  płodów  z  prawidłowym
kariotypem,  stężenie  białka  osoczowego  PAPP-A  również
jest wyższe.



Zadanie 91.
Rękoczyn McRobertsa jest stosowany w:

A . dystocji  barkowej  w  celu  zmiany  ułożenia  spojenia
łonowego,

B.  dystocji barkowej w celu wydobycia tylnej rączki,
C.  położeniu miednicowym w celu urodzenia barków,
D.  położeniu poprzecznym celem ręcznego wydobycia płodu.

Zadanie 92.
Najczęstszą  przyczyną  bólu  brodawek  podczas  karmienia  dziecka
piersią jest:

A .  nieprawidłowy mechanizm ssania,
B.  małe piersi,
C.  płaskie brodawki,
D.  brak pokarmu.

Zadanie 93.
U ciężarnych obarczonych dużym ryzykiem przedporodowego zgonu
płodu, należy rozpocząć czynny nadzór płodu od:

A . 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży,

B . 34 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,

C . 36 tygodnia ciąży, natomiast w przypadkach występowania
wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub  szczególnie
groźnych powikłań od 20 tygodnia ciąży,

D . 32-34  tygodnia  ciąży,  natomiast  w  przypadkach
występowania  wielu  czynników  ryzyka  położniczego  lub
szczególnie groźnych powikłań od 26-28 tygodnia ciąży.

Zadanie 94.
Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegiem operacyjnym powinna
być podana w czasie:

A .  1 godziny przed zabiegiem,
B.  2 godziny przed zbiegiem,
C.  30 minut przed zabiegiem,
D.  w czasie rozpoczęcia zabiegu.



Zadanie 95.
Występowanie  u  młodych  dziewcząt  w  początkowym  okresie
miesiączkowania  zaburzeń  o  typie  oligomenorrhoea  jest
zjawiskiem:

A . prawidłowym,  gdy  pojawiają  się  w  okresie  pierwszych
dwóch lat od menarche,

B . prawidłowym,  gdy  pojawiają  się  w  pierwszych  pięciu
latach od menarche,

C . zawsze  nieprawidłowym  niezależnie  od  czasu  w  jakim
występują,

D . nieprawidłowym,  zwłaszcza,  gdy  pojawiają  się  w  okresie
pierwszych dwóch lat od menarche.

Zadanie 96.
Który  z  niżej  wymienionych  wymiarów  NIE  służy  do  podstawowej
oceny wieku ciążowego:

A.  długość pęcherzyka ciążowego,
B.  długość ciemieniowo-siedzeniowa,
C.  obwód główki,
D.  wymiar dwuciemieniowy.

Zadanie 97.
W  okresie  przedkoncepcyjnym  kobiety  chore  na  cukrzycę  należy
objąć opieką na okres:

A.  3 miesięcy przed planowaną ciążą,
B.  6 miesięcy przed planowaną ciążą,
C.  9 miesięcy przed planowaną ciążą,
D.  12 miesięcy przed planowaną ciążą.

Zadanie 98.
Uderzenia gorąca pojawiają się u WIĘKSZOŚCI kobiet:

A .  2-3 lata przed menopauzą,
B.  6 -12 miesięcy przed menopauzą,
C . wraz  z  ostatnim  w  życiu  krwawieniem  miesięcznym

(manopauzą),
D.  2-3 lata po menopauzie.



Zadanie 99.
Guz Brennera, to:

A . jednostronny  twardy  szarobiały  włóknisty  guz  o
charakterze l itym zbudowany z gniazd komórek nabłonka
przejściowego  przypominającego  nabłonek  pęcherza
moczowego,

B . jednostronny twardy guz o charakterze l itym zbudowany z
gniazd komórek nabłonka przejściowego przypominającego
nabłonek wyściełający przewód pokarmowy,

C.  guz przerzutowy do żołądka,
D . dwustronny  l ity,  twardy  guz  zlokalizowany  w  trzonie

macicy odpowiadający zezłośliwieniu mięśniaka.

Zadanie 100.
D o  objawów  naglącego  nietrzymania  moczu  należy  bezwiedne
oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz:

A.  anurią,
B.  nykturią,
C.  polyurią,
D.  oligurią.

Zadanie 101.
Wysokość dna macicy w 28 tygodniu ciąży znajduje się:

A .  2-3 palce poniżej pępka,
B.  2-3 palce powyżej pępka,
C.  pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym,
D.  2-3 palce poniżej łuków żebrowych.

Zadanie 102.
Podczas I okresu porodu wartość pH krwi włośniczkowej ze skalpu
płodu wynosi 6,98, co świadczy o:

A.  prawidłowym utlenowaniu płodu,
B.  lekkim niedotlenieniu płodu,
C.  lekkiej kwasicy u płodu,
D.  ciężkiej kwasicy u płodu.

Zadanie 103.
Do objawów klinicznych zespołu Turnera zalicza się:

A . pierwotny  brak  miesiączki,  brak  wtórnych  cech
płciowych,

B.  brak wtórnych cech płciowych, wysoki wzrost,
C.  wtórny brak miesiączki, zanik owłosienia łonowego,
D . pierwotny  brak  miesiączki,  prawidłowy  rozwój

trzeciorzędowych cech płciowych.



Zadanie 104.
Który  z  poniższych  zabiegów  operacyjnych  ma  charakter
diagnostyczny?

A.  pochwowe wycięcie macicy,
B.  proste wycięcie sromu,
C.  nakłucie zatoki Douglasa,
D.  uwolnienie zrostów w obrębie jamy otrzewnej.

Zadanie 105.
Jakie  biologiczno-psychologiczne  si ły  mają  zasadniczy  wpływ  na
aktywność seksualną nastolatków:

A.  hormony, uczucie,
B.  trzeciorzędowe cechy płciowe, uczucie,
C . trzeciorzędowe  cechy  płciowe,  preferowany  model

rodziny,
D.  popęd, preferowany model rodziny.

Zadanie 106.
W  przypadku  wynaczynienia  leku  cytostatycznego  poza  żyłę
należy:

A.  założyć opatrunek z maści witaminowej,
B . ułożyć  kończynę,  do  której  podano  lek  powyżej  l inii

serca przynajmniej na 2 godziny,
C.  przepłukać żyłę 0,9% NaCL, w ilości 50 ml,
D.  poprawna odpowiedź B i C.

Zadanie 107.
NAJCZĘSTSZE zakażenie przenoszone drogą płciową, to:

A .  rzeżączka,
B.  rzęsistkowica,
C.  kiła,
D.  zakażenia chlamydialne.

Zadanie 108.
Alfa-fetoproteina AFP- jest głównym białkiem w surowicy płodu:

A . d o  6 .  tygodnia  ciąży  wytwarzana  przez  pęcherzyk
żółtkowy,  a  następnie  przez  wątrobę  płodu,  osiągając
najwyższe stężenie w jego krwi ok. 20. tygodnia ciąży,

B . d o  11.  tygodnia  ciąży  wytwarzana  przez  pęcherzyk
żółtkowy,  a  następnie  przez  wątrobę  płodu,  osiągając
najwyższe stężenie w jego krwi ok. 14. tygodnia ciąży,

C . d o  8 .  tygodnia  ciąży  wytwarzana  przez  pęcherzyk
żółtkowy,  a  następnie  przez  nadnercza  płodu,  osiągając
najwyższe stężenie w jego krwi ok. 14. tygodnia ciąży,

D . d o  5 .  tygodnia  ciąży  wytwarzana  przez  pęcherzyk
żółtkowy,  a  następnie  przez  przysadkę  płodu,  osiągając
najwyższe stężenie w jego krwi ok. 8. tygodnia ciąży.



Zadanie 109.
Wskaż cel, dla którego podejmowane jest leczenie zespołu PCOS:

A.  zmniejszenie nasilenia hiperandrogenizacji,
B .  zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy,
C.  zmniejszenie ryzyka rozrostu i raka endometrium,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 110.
Objaw  Chadwicka,  widoczny  już  w  pierwszych  6-8  tygodniach
ciąży, to:

A . objaw pochwowy polegający na zasinieniu błony śluzowej
pochwy,

B . objaw  maciczny,  polegający  na  uwypukleniu  tej  części
macicy,  w  której  nastąpiło  zagnieżdżenie  jaja
płodowego,

C . zmiana  w  szyjce  macicy,  polegająca  na  zmianie  je j
konsystencji,

D . zmiana  w  gruczołach  piersiowych,  polegająca  na
zwiększonym unaczynieniu.

Zadanie 111.
Który z czynników ryzyka sprzyja rozwojowi cukrzycy ciężarnych?

A.  nadciśnienie tętnicze,
B.  choroby nerek,
C.  niewyjaśnione obumarcie płodów w przeszłości,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 112.
Jeżeli  podczas  porodu  obserwujemy  narastającą  niewydolność
oddechową  lub  krążeniową  u  kobiety  zdrowej,  niewykazującej
wcześniej żadnych objawów patologicznych, to można podejrzewać:

A.  stan przedrzucawkowy,
B.  rzucawkę,
C.  zator płynem owodniowym,
D.  epilepsję.

Zadanie 113.
Kłykciny kończyste to zakażenie wywołane przez:

A . HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)  typ  6 ,  11
niskoonkogenne,

B . HPV  (wirus  brodawczaka  ludzkiego)  typ  16,  18
wysokoonkogenne,

C . HPV(wirus brodawczaka ludzkiego) typ 11, 16 o mieszanej
onkogenności,

D . HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) typ 6 , 18 o mieszanej
onkogenności.



Zadanie 114.
Szerzenie się raka szyjki macicy odbywa się:

A .  drogą naczyń krwionośnych,
B.  poprzez ciągłość,
C.  drogą naczyń chłonnych,
D.  wszystkie odpowiedzi prawidłowe.

Zadanie 115.
P o  zabiegu  amputacji  piersi  pacjentka  ćwiczy  kończynę  górną  po
stronie operowanej w następujący sposób:

A . wykonuje  ćwiczenia  czynne  oraz  czynno-bierne  we
wszystkich  płaszczyznach  stawu  ramiennego  w  pozycji
stojącej co 2 godziny, powtórzenia 5-10 razy,

B . wykonuje  ćwiczenia  czynne  oraz  czynno-bierne  we
wszystkich  płaszczyznach  stawu  ramiennego  w  pozycji
stojącej 2 razy dziennie, powtórzenia 5-10 razy,

C . wykonuje  ćwiczenia  bierne  we  wszystkich  płaszczyznach
stawu  ramiennego  w  pozycji  stojącej  co  2  godziny,
powtórzenia 5-10 razy,

D.  kończynę należy oszczędzać, nie wykonuje się ćwiczeń.

Zadanie 116.
Do wczesnych powikłań radioterapii zaliczamy:

A.  zwłóknienie w obrębie klatki piersiowej,
B.  popromienne zapalenie skóry,
C.  nowotwory,
D.  marskość wątroby.

Zadanie 117.
Endometritis NIE wywołuje:

A.  Lactobacillus,
B.  Escherichia coli,
C .  Streptococcus,
D.  Staphylococcus.

Zadanie 118.
W  przypadku pojawienia się u położnicy narastających objawów –
bólu  w  klatce  piersiowej,  sinicy,  duszności,  kaszlu  należy
podejrzewać:

A.  zawał,
B.  rozstrzeń oskrzeli,
C .  zator tętnicy płucnej,
D.  POCHP.



Zadanie 119.
Charakterystyczny  wygląd  szyjki  macicy  -  szyjka  truskawkowa  -
jest objawem zakażenia:

A.  grzybiczego,
B.  chlamydiowego,
C.  rzęsistkowego,
D.  bakteryjnego.

Zadanie 120.
Nasilenie objawów wypadowych ocenia skala:

A.  Hamiltona,
B.  Glasgow,
C.  Greena,
D.  Pradera.

Zadanie 121.
D o  kolejnych  etapów  postępowania  podczas  realizacji
pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

A . określenie  celu  badań  oraz  sformułowanie  problemu
badawczego,

B . określenie  hipotez,  czyli  twierdzeń  naukowych,  które
dostarczą  odpowiedzi  na  pytania  wynikające  z  problemu
badawczego,

C.  operacjonalizacja problemów badawczych,
D.  komercjalizacja wyników badań naukowych.

Zadanie 122.
Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego
jest obowiązkowa?

A.  nie, jest dobrowolna,
B . tak,  jednak  za  zgodą  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek  i

Położnych  można  wykonywać  zawód  pielęgniarki  bez
przynależności do samorządu zawodowego,

C . tak,  przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do
samorządu jest obowiązkowa,

D . tak,  przynależność  pielęgniarek  i  położnych  do
samorządu  jest  obowiązkowa  dla  pielęgniarek  i
położnych,  które  posiadają  wykształcenie  przynajmniej
na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł spejalisty.



Zadanie 123.
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych definiowana
jest  jako  wykorzystanie  najlepszych  dowodów  naukowych  przy
podejmowaniu  decyzji  dotyczących  wysokiej  jakości  opieki  nad
pacjentem. Dowody te NIE powinny być dostarczane poprzez:

A . prowadzenie  badań  naukowych  prowadzonych  przez
pielęgniarki,

B.  skalą oceniającą praktyczną wartość badań medycznych,
C.  analizę piśmiennictwa naukowego,
D . obserwację  skuteczności  wykonywanych  procedur

medycznych.

Zadanie 124.
Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia
1 lipca 2011 r. reguluje:

A.  zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
B . zakres  świadczeń,  jakie  pielęgniarka  i  położna  może

wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarza,
C . zasady  ponoszenia  odpowiedzialności  zawodowej  przez

pielęgniarkę i położną,
D . obowiązki  pielęgniarki/położnej  wobec  pacjenta  przy

uzyskiwaniu świadomej zgody na świadczenia lekarskie.

Zadanie 125.
Podstawowe  wskaźniki  modelu  PATH  obejmują  m.  in.  wskaźniki
efektywności  (skuteczności  i  wydajności),  do  których  zalicza
się:

A . średni  czas  pobytu  (ostry  zawał,  udar,  pozaszpitalne
zapalenie płuc, złamanie kości udowej),

B.  ciągłość opieki medycznej,
C.  zakłucia personelu medycznego,
D . odsetek  przyjęć  po  zabiegach  w  trybie  jednodniowym  m.

in. zaćmy czy artroskopii.

Zadanie 126.
Komunikacja niewerbalna charakteryzuje się:

A .  systemem znaków,
B.  niepowiązaniem systemu i formy przekazu,
C.  precyzyjnością komunikatu,
D.  ciągłością trwania przez cały czas interakcji.



Zadanie 127.
Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

A.  tylko pisemne,
B.  wszystkie, które zgodne są z jej sumieniem,
C.  tylko zapisane w dokumentacji medycznej,
D . zapisane  w  dokumentacji  medycznej,  chyba  że  pacjent

znajduje  s ię  w  stanie  nagłego  zagrożenia  zdrowotnego  -
wówczas dopuszczalne jest wykonanie zlecenia ustnego.

Zadanie 128.
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

A.  pacjent i jego rodzina,
B . pacjent,  jego  przedstawiciel  ustawowy  bądź  osoba  przez

niego upoważniona,
C . pacjent  i  jego  najbliższa  rodzina  (małżonek,  rodzice  i

dzieci),
D.  tylko osoba upoważniona przez pacjenta.

Zadanie 129.
Badania epidemiologiczne opisowe, służą do:

A . opisu  częstości  występowania  choroby  w  populacji  na
podstawie określonych mierników,

B . opisu związków choroby z czynnikami, które mogą wpływać
na jej częstość lub przebieg,

C . szukania  w  przeszłości  prawdopodobnej  przyczyny
choroby,

D . zbierania  informacji  o  przyczynach  choroby,  co  pozwala
n a  najbardziej  bezpośredni  pomiar  ryzyka  je j
wystąpienia.



Zadanie 130.
Zakażenie  szpitalne,  to  zakażenie,  które  wystąpiło  w  związku  z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

A . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania,

B . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym
niż najdłuższy okres jej wylęgania,

C . nie  pozostawała  w  momencie  udzielania  świadczeń
zdrowotnych  w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po
udzieleniu  świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  nie
dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania,

D . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych
w  okresie  wylęgania,  albo  wystąpiła  po  udzieleniu
świadczeń  zdrowotnych,  w  okresie  dłuższym  niż
najdłuższy okres jej wylęgania.

Zadanie 131.
Czynniki  utrudniające  powstanie  relacji  terapeutycznej
występujące  po  stronie  pacjenta,  to  wszystkie  niżej  wymienione
z WYJĄTKIEM:

A.  braku motywacji do leczenia,
B . nieufności,  często  łączącej  s ię  z  podejrzliwością  i

niechęcią do pełnej współpracy,
C . błędem  maski,  błędem  sędziego,  błędem  naukowej

obiektywności,
D.  agresji i manipulacji.

Zadanie 132.
Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno
podejmować się na podstawie:

A.  systemu wartości i preferencji pacjenta,
B.  uciążliwości procedury medycznej,
C.  kosztów procedury medycznej,
D.  tylko danych naukowych.

Zadanie 133.
Informowanie  pacjenta  przez  pielęgniarkę/położną  o  zamiarze
wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

A.  relacyjnym,
B.  relaksacyjnym,
C.  treściowym,
D.  rekreacyjnym.



Zadanie 134.
W  analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim
jej unikalne:

A . możliwości  pozwalające  osiągnąć  najwyższą  ocenę
klientów i utrzymać ją w czasie,

B . zasoby,  umiejętności mające wpływ na marketing usług i
odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm,

C . zasoby,  umiejętności  lub  inne  aspekty  odróżniające  ją  w
pozytywny sposób od innych firm,

D . możliwość identyfikacji  zagrożeń wg  prawdopodobieństwa
zajścia.

Zadanie 135.
Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i
polega na:

A . wybiórczym  procesie  porównywania  wniosków
przedsiębiorstwa  np.  szpitala,  systemów  zarządzania,
procesów, produktów (usług medycznych),

B . nieprzerwanym  procesie  porównywania  wyników
przedsiębiorstwa  np.  szpitala,  systemów  zarządzania,
procesów, produktów (usług medycznych),

C . nieprzerwanym  procesie  porównywania  wydatków
przedsiębiorstwa  np.  szpitala,  systemów  zarządzania,
procesów, produktów (usług medycznych), dyrektywny,

D . wybiórczym  procesie  porównywania  wydatków
przedsiębiorstwa  np.  szpitala,  systemów  zarządzania,
procesów, produktów (usług medycznych).

Zadanie 136.
D o  narządzi  stosowanych  w  procesie  doskonalenia  jakości
zaliczamy  m.in.  Diagram  Ischikawa  –  diagram
przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny
problemu:

A . człowiek,  metody,  zarządzanie,  materiał,  maszyny,
środowisko,

B . pacjent,  personel,  organizacja,  płace,  środowisko,
metody,

C . kadry,  płace,  aparatura  i  sprzęt  medyczny,  metody,
środowisko, organizacja,

D . narzędzia,  materiał,  kadry,  problem,  środowisko,
metoda.



Zadanie 137.
W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece
zdrowotnej  Avedis  Donabedian  określił  trzy  wymiary  jakości:
struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

A.  kwalifikacje i rozmieszczenie personelu,
B.  system finansowy i nagradzania,
C . relacje  zachodzące  wewnątrz  grupy  świadczeniodawców/

usługodawców,
D.  poprawę zdrowia i kondycji zdrowotnej klienta.

Zadanie 138.
Co to jest "przewinienie zawodowe"?

A.  naruszenie zasad etyki zawodowej,
B . naruszenie  zasad  etyki  zawodowej  lub  przepisów

dotyczących wykonywania zawodu,
C.  naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
D . popełnienie  przestępstwa  związanego  z  wykonywaniem

zawodu pielęgniarki.

Zadanie 139.
Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie
zabiegu. Zgodę tę wyraża:

A.  przedstawiciel ustawowy pacjenta,
B . przedstawiciel  ustawowy  pacjenta  oraz  sam  małoletni

pacjent,
C.  małoletni pacjent, ponieważ ukończył 16 lat,
D . przedstawiciel  ustawowy  pacjenta  lub  jego  opiekun

faktyczny.

Zadanie 140.
Przyrost naturalny ludności, to:

A . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  i  saldem  migracji
w danym okresie,

B . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  i  zgonów  dzieci  w
okresie noworodkowym w ciągu roku,

C . różnica między l iczbą urodzeń żywych i  zgonów w danym
okresie,

D . różnica  między  l iczbą  urodzeń  żywych  a  l iczbą  zgonów  i
saldem migracji w danym okresie.


