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Egzaminu Państwowego

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO

TEST NR 05N1318

* 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 ONKOLOGICZNE
TEST NR 05N1318
GRUPA 1
Zadanie 1.
W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

A.  podwyższenie Hb i Ht w obrazie krwi,
B.  zmniejszenie wymiarów śledziony w badaniu USG,
C . powiększenie węzłów chłonnych przede wszystkim regionu

szyjno-nadobojczykowego,
D . nasilone  zmiany  barwnikowe  skóry  (szczególnie  kończyn

dolnych).

Zadanie 2.
Kaszel  suchy  występujący  u  dzieci,  o  metalicznym  brzmieniu,
przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

A.  zatoru tętnicy płucnej,
B.  krztuśca lub nowotworu wnęki płuca,
C.  aspiracji do dróg oddechowych,
D.  ostrego zapalenia krtani.

Zadanie 3.
Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

A.  ACTH,
B.  CA 125,
C.  GH,
D.  PSA.

Zadanie 4.
Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego
p o  zabiegach  chirurgicznych  z  powodu  nowotworów  głowy  i  szyi
należą:

A.  lokalizacja procesu nowotworowego poniżej gardła,
B . tracheostomia  przed  zabiegiem  i  wcześniejsze

hospitalizacje,
C.  czas trwania i rozległość zabiegu operacyjnego,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 5.
Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

A.  głowy i szyi, nerek,
B.  głowy i szyi, górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C.  głowy i szyi, nowotwory kości,
D.  nerek, pęcherza moczowego.



Zadanie 6.
D o  najważniejszych powikłań  wytworzenia  ileostomii  protekcyjnej
należą  odwodnienie  i  powikłania  metaboliczne.  Aby  im  zapobiec,
wczesne postępowanie w opiece pooperacyjnej obejmuje:

A . całodobowy bilans płynów oraz monitorowanie wydzielania
stomii,

B.  podawanie dożylnie dużych dawek Witaminy C,
C . stałe  monitorowanie  oraz  uzupełnianie  strat  i

niedoborów  wodno-elektrolitowych,  utrzymanie  dobowej
diurezy powyżej 1000 ml,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 7.
Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu
pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

A.  bóle brzucha,
B.  nudności i wymioty,
C.  zaparcia stolca,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 8.
Hiperalgezja jest to:

A .  dobra tolerancja leków opioidowych,
B.  szybkie działanie leków opioidowych,
C . zwiększenie  natężenia  bólu  po  podaniu  leków

opioidowych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 9.
Czynnikami pogarszającymi tolerancję bólu jest:

A . nasilenie  objawów  choroby  nowotworowej,  obecność
bliskich, sen,

B.  bezzsenność, poprawa nastroju, uczucie opuszczenia,
C.  depresja, aktywność, skuteczne leczenie onkologiczne,
D.  bezsenność, uczucie opuszczenia, depresja.

Zadanie 10.
W  zaleceniach  żywieniowych,  pacjentom  z  wyłonioną  stomią  NIE
zaleca się:

A .  picia dużej ilości płynów,
B.  produktów mlecznych np. jogurt, kefir, maślanka,
C.  pokarmów bogatych w błonnik,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 11.
Charakterystyczną cechą bólu przebijającego jest:

A .  szybki czas narastania,
B.  jego natężenie przebija ból podstawowy,
C.  krótki czas trwania, przeciętnie 30 min,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 12.
Kartę  Diagnostyki  i  Leczenia  Onkologicznego  (DILO)  może
wystawić:

A.  lekarz POZ,
B.  lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS),
C.  lekarz w szpitalu podczas wykrycia nowotworu,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 13.
Do podstawowych zasad chirurgii onkologicznej zaliczamy:

A . operowanie  guza  tak  szybko,  jak  to  możliwe  bez
oczekiwania na uzyskanie i potwierdzenie rozpoznania,

B . operowanie guza tak szybko, jak to możliwe po ustaleniu
rozpoznania,

C . odpowiednie usuwanie nowotworu z zachowaniem marginesu
tkanki zdrowej,

D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 14.
Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę
onkologiczną do edukacji chorego jest:

A .  ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
B.  ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
C . rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  rodzaju  i

zakresu  świadczeń  zapobiegawczych,  diagnostycznych,
leczniczych  i  rehabilitacyjnych  udzielanych  przez
pielęgniarkę  albo  położną  samodzielnie  bez  zlecenia
lekarskiego,

D . kodeks  etyki  zawodowej  polskiej  pielęgniarki  i
położnej.

Zadanie 15.
Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

A .  płeć żeńska, płeć męska, późna menopauza,
B . płeć  męska,  wczesne  pokwitanie,  późny  wiek  pierwszego

porodu,
C.  późna menopauza, wczesny wiek, płeć męska,
D.  płeć żeńska, późna menopauza, wczesne pokwitanie.



Zadanie 16.
Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

A . przewlekły  kaszel,  nawracające  zapalenie  płuc,  skaza
krwotoczna,

B . przewlekły  kaszel,  niewydolność  krążęnia,  niedodma
płuca,

C . przewlekły  kaszel,  krwioplucie,  stwierdzone  zmiany
radiologiczne w płucach,

D.  przewlekły kaszel, krwioplucie, zaburzenia rytmu serca.

Zadanie 17.
Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

A.  poziomu stresu,
B.  problemów emocjonalnych i religijnych,
C.  problemów fizycznych i psychicznych,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 18.
Leczenie nerczaka zarodkowego obejmuje:

A.  tylko chemioterapię,
B.  chemioterapię i wyjątkowo radioterapię,
C.  tylko zabieg operacyjny,
D . chemioterapię  przedoperacyjną,  zabieg  chirurgiczny,

leczenie pooperacyjne (chemioterapia i napromienianie).

Zadanie 19.
Zespół przewlekłego zmęczenia to:

A . forma  wyczerpania,  która  nie  zanika  po  wypoczynku  i
dobrej jakości śnie,

B . najczęściej  odczuwany  objaw  u  pacjentów  z  chorobą
nowotworową,

C . zespół  związany  ze  wzrostem  libido,  bezsennością  i
wzmożoną sprawnością fizyczną,

D . zespół  objawów  nie  wpływających  na  aktywność  i  jakość
życia chorych onkologicznych.

Zadanie 20.
Przetoka,  przez  którą  nadłonowo  odprowadzany  jest  mocz  z
pęcherza  moczowego  na  skutek  niedrożności,  zwężenia  cewki
moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

A .  urostomia,
B.  nefrostomia,
C.  cystostomia,
D.  ureterokutaneostomia.



Zadanie 21.
Do analgetyków nieopioidowych NIE należy lek:

A.  Paracetamol,
B.  Ketoprofen,
C.  Oksykodon,
D.  Naproksen.

Zadanie 22.
Ig ła  w  porcie  naczyniowym,  spełniająca  pewne  warunki:
prawidłowo  dobrana,  zabezpieczona  odpowiednim  opatrunkiem,
prowadzona  codzienna  obserwacja,  brak  oznak  zakażenia,  może
pozostać:

A.  3 dni,
B.  4 dni,
C.  7 dni,
D.  9 dni.

Zadanie 23.
Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

A.  poprawy łaknienia,
B.  zapobiegania wymiotom,
C.  zapobiegania biegunkom,
D.  zapobiegania czkawce.

Zadanie 24.
D o  obsługi  portu  naczyniowego,  stosuje  s ię  pewien  rodzaj  igły,
jest to:

A .  igła Butterfly,
B.  igła Quinckego,
C.  igła Hubera,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 25.
Pierwszy krok interwencji żywieniowej możliwy do zastosowania u
prawie wszystkich chorych onkologicznych to:

A.  zwiększenie racji żywieniowych,
B . znaczne  zmniejszenie  podaży  cukru  i  sol i  w  diecie

szpitalnej,
C.  poradnictwo dietetyczne,
D . wykluczenie  podaży  tłuszczy  zwierzęcych  w  diecie

szpitalnej.



Zadanie 26.
Hemikolektomię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach
raka zlokalizowanego:

A.  w kątnicy lub wstępnicy,
B.  w dnie żołądka,
C.  w głowie trzustki,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 27.
Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

A .  guz wewnątrzgałkowy spotykany u dzieci,
B.  guz umiejscowiony w sieci większej,
C.  guz umiejscowiony w sieci naczyń podstawy mózgu,
D.  często występujący u dzieci guz nerek.

Zadanie 28.
Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

A.  uaktywnieniu pojawiających się emocji nieprzyjemnych,
B.  zmianie zachowania wskutek choroby,
C.  zmianie sposobu myślenia o swojej sytuacji,
D.  rozpoczęciu nowych aktywności sprzyjających zdrowieniu.

Zadanie 29.
Z  zasady  okres  aplikacji  fentanylu  podawanego  drogą
transdermalną trwa:

A.  48 godz.,
B.  72 godz.,
C.  96 godz.,
D.  24 godz.

Zadanie 30.
Zgodnie  z  wytycznymi  ESPEN  leczenie  żywieniowe  powinno  być
rozpoczęte:

A . p o  wykonaniu  seri i  badań  obrazowych  i  ustaleniu
rokowania,

B.  zaraz po wykonaniu operacji chirurgicznej,
C.  natychmiast po stwierdzeniu niedożywienia,
D . ambulatoryjnie,  przez  lekarza  posiadającego  tytuł

specjalisty.



Zadanie 31.
P o  mastektomii  drenaż  limfatyczny  polega  na  delikatnym
uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

A.  centralnej części ciała, niezajętej obrzękiem,
B.  centralnej części kończyny górnej,
C.  dystalnej części kończyny górnej,
D . nie ma znaczenia miejsce rozpoczęcia masażu, ważne aby

go wykonywać.

Zadanie 32.
D o  późnych  powikłań  skórnych,  związanych  z  leczeniem
promieniami jonizującymi, należy(ą):

A .  przewlekłe zapalenia skóry,
B.  blizny popromienne,
C.  zaniki tkanek w okolicy poddawanej terapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 33.
Nowotwory  o  podłożu  dziedzicznym  można  podejrzewać,  gdy
nowotwór:

A.  rozwinął się w młodszym wieku niż w ogólnej populacji,
B .  występuje u kilku najbliższych krewnych,
C.  występuje w conajmniej 2 pokoleniach,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 34.
Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

A .  wielolekowa chemioterapia,
B.  tylko radioterapia,
C.  leczenie operacyjne,
D.  leczenie operacyjne i sterydoterapia.

Zadanie 35.
W  kserostomii  z  powodu  chemio-  i  radioterapii  ulgę  choremu
przynosi:

A .  picie napoi typu cola,
B.  spożywanie surowych warzyw i owoców,
C.  ssanie kostek lodu, cukierków, gumy do żucia,
D.  wszystkie wymienione.

Zadanie 36.
Do stanu przedrakowego nowotworu jamy ustnej i gardła, należy:

A.  stomatitis,
B.  leukoplakia,
C.  kserostomia,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 37.
Lokalizacja  ogniska  pierwotnego  mięsaka  kościopochodnego
najczęściej umiejscowiona jest w:

A.  miednicy,
B.  kości ramiennej,
C.  kości udowej,
D.  kości strzałkowej.

Zadanie 38.
W e  wczesnym  okresie  po  operacji  rekonstrukcji  piersi  z  użyciem
poprzecznego  wyspowego  płata  skórno-mięśniowego  z  mięśnia
prostego brzucha zapewniamy pacjentce pozycję:

A .  płaską, wygodną z podpórką – klinem pod rękę,
B . n a  boku,  po  stronie  operowanej,  by  ucisk  na  opatrunek

zapobiegł krwawieniu,
C . „pozycję  kołyski”  –  łóżko  podniesione  wysoko  od  strony

głowy i kończyn dolnych, pod rękę klin,
D.  siedzącą.

Zadanie 39.
Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym,
charakteryzuje się:

A .  zwiększeniem wydalania moczu powyżej 2 litrów na dobę,
B.  obecnością erytrocytów w moczu,
C.  spadkiem ilości moczu poniżej 100 ml/dobę,
D.  czerwonym zabarwieniem moczu.

Zadanie 40.
Neuroblastoma  (NBL)  jest  nowotworem  rozwijającym  się  z
listewki:

A .  nerwowej,
B.  mięśniowej,
C.  trzewnej,
D.  łącznotkankowej.

Zadanie 41.
Cecha T w klasyfikacji TNM określa:

A . czas  jaki  upłynął  od  pierwszych  objawów  choroby
nowotworowej,

B.  wielkość guza pierwotnego,
C.  obecność przerzutu odległego,
D.  stopień złośliwości histologicznej.



Zadanie 42.
Guz Wilmsa jest nowotworem:

A.  rzadko spotykanym u dzieci,
B.  występującym tylko u osób dorosłych,
C . należącym  do  najczęstszych  nowotworów  złośliwych  u

dzieci,
D.  występującym tylko u osób po 65 roku życia.

Zadanie 43.
Technika aseptyki onkologicznej polega na:

A.  chirurgicznym myciu rąk przed operacją,
B . stosowaniu  wyciągu  laminarnego  podczas  zabiegów

operacyjnych,
C . operowaniu  tak,  aby  nie  przyczyniać  się  do  rozsiewu

nowotworu  i  powstawaniu  przerzutów  w  toku  resekcji
obszaru objętego nowotworowem,

D.  prawidłowa odpowiedź A i C.

Zadanie 44.
Pacjent  oczekujący  na  operację,  wypełnił  druk
anestezjologicznej  ankiety  przedoperacyjnej,  a le  nie  podpisał
zgody  na  znieczulenie.  Jest  zdenerwowany,  gdyż,  jak  twierdzi,
n ie  widział  s ię  z  anestezjologiem.  Co  w  tej  sytuacji  powinna
zrobić pielęgniarka:

A . uspokoić  pacjenta,  że  może  spokojnie  podpisać  zgodę,
gdyż  „nie  zna  takiego  przypadku,  żeby  pacjent  po
operacji się nie obudził”,

B . namówić  pacjenta  do  podpisania  zgody,  ostrzegając,  że
inaczej nie będzie operowany,

C . skontaktować  się  z  anestezjologiem  i  poinformować  o
zaistniałej  sytuacji.  Zapewnić  pacjenta,  że  lekarz
zaraz  przybędzie,  oraz  utwierdzić,  że  jego  oczekiwanie
na rozmowę z anestezjologiem jest zrozumiałe i słuszne,

D . podać  premedykację  na  telefon  i  zawieźć  pacjenta  na
blok operacyjny mimo świadomości braku pisemnej zgody.

Zadanie 45.
Podczas  żywienia  dojelitowego  przez  zgłębnik  lub  przetokę
odżywczą,  wielu  chorych  wymaga  podania  różnych  leków.
Prawidłowa zasada to:

A.  lek podać razem z żywieniem,
B . lek  podać  po  przerwaniu  żywienia,  bez  płukania

zgłębnika i ponownie wrócić do podawania żywienia,
C . lek  podać  po  przerwaniu  żywienia  i  przepłukaniu

zgłębnika  i  ponownie  wrócić  do  podania  żywienia  po
przepłukaniu zgłębnika,

D.  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.



Zadanie 46.
Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

A.  wskaźnika BMI,
B.  pomiaru antropometrycznego,
C.  badania fizykalnego,
D.  skali Karnowskiego.

Zadanie 47.
„Infekcyjna  maska”  choroby  nowotworowej  u  dzieci  to
występowanie:

A.  gorączki i podejrzenie zakażenia,
B.  podbiegnięć krwawych i podejrzenie DIC,
C.  niskiego poziomu Hb i podejrzenie niedokrwistości,
D.  zaburzeń elektrolitowych i podejrzenie odwodnienia.

Zadanie 48.
W  ziarnicy  złośliwej  występują  dwa  szczyty  zachorowania  i
dotyczą one:

A . ludzi  młodych  (15-34  lat)  i  ludzi  starszych  (55-74
lat) ,

B . ludzi  w  wieku  średnim  (40-50  lat)  i  ludzi  po  75  roku
życia,

C.  niemowląt i ludzi starszych (55-74 lat),
D.  dzieci do 5 roku życia i ludzi starszych (65-74 lat).

Zadanie 49.
Zaburzenia  otępienne,  które  mogą  także  ujawnić  się  podczas
przebiegu  choroby  nowotworowej  u  osób  po  65  roku  życia,
objawiają się przede wszystkim:

A . zaburzeniami  snu  i  zaburzeniami  pamięci  długotrwałej,
mają charakter ostry,

B . zaburzeniami  w  odczuwaniu  emocji,  mają  charakter
przewlekły,

C.  zaburzeniami widzenia i słuchu, mają charakter ostry,
D . zaburzeniami  funkcji  poznawczych  i  przeważnie  mają

charakter przewlekły.

Zadanie 50.
Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

A .  pierwotny guz jajnika dający przerzuty do żołądka,
B.  guz jajnika będący przerzutem z raka żołądka,
C.  łagodny guz jajnika,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.



Zadanie 51.
Kurs  specjalistyczny  "Opieka  pielęgniarska  nad  chorymi
dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony
dla:

A.  pielęgniarek,
B.  położnych,
C.  pielęgniarek i położnych,
D.  pielęgniarek i lekarzy.

Zadanie 52.
Najczęstszym  umiejscowieniem  mięsaka  kościopochodnego
(osteosarcoma) jest okolica:

A.  głowy,
B.  stawu kolanowego,
C.  stawu łokciowego,
D.  mostka.

Zadanie 53.
Żywienie parenteralne wymagające dłuższego stosowania, powinno
podawać się do:

A.  wkłucia centralnego razem z innymi lekami,
B . specjalnie  umieszczonego  cewnika  w  dużych  naczyniach

żylnych,
C.  żył obwodowych,
D.  droga podawania nie ma znaczenia.

Zadanie 54.
Polskie  Stowarzyszenie  Pielęgniarek  Onkologicznych  jest
członkiem organizacji międzynarodowej:

A . Europejskiej  Organizacji  Specjalistów  Pielęgniarstwa
(ESNO),

B . Europejskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek  Onkologicznych
(EONS),

C . Międzynarodowego  Towarzystwa  Pielęgniarek
Onkologicznych (ISNCC),

D.  nie jest członkiem żadnej organizacji międzynarodowej.

Zadanie 55.
W  profilaktyce  przeciwobrzękowej  po  mastektomii  zaleca  się
automasaż  w  celu  zapobiegania  nadmiernemu  gromadzeniu  się
chłonki w kończynie, należy go wykonywać:

A.  2 razy dziennie,
B.  4 razy dziennie,
C.  8 razy dziennie,
D.  10 razy dziennie.



Zadanie 56.
W  pierwszym  okresie  po  operacji,  gdy  wydzielina  z  tchawicy  jest
obfita  i  gęsta  oraz  łatwo  zasycha  w  strupy,  wewnętrzną  rurkę
tracheostomijną należy czyścić:

A .  co godzinę,
B.  co 3 godziny,
C.  co 6 godzin,
D.  co 12 godz.

Zadanie 57.
Jednym z badań endoskopowych wykorzystywanych w diagnostyce
nowotworów  jest  mediastinoskopia,  wykorzystywana  do
diagnozowania nowotworów:

A.  żołądka,
B.  płuca,
C.  jelita grubego,
D.  piersi.

Zadanie 58.
Ostra  białaczka  szpikowa  (AML)  jest  chorobą  występującą  u
dzieci:

A .  bardzo często,
B.  często,
C.  o średnim nasileniu,
D.  rzadko.

Zadanie 59.
Czynnikiem bakteryjnym o potencjale kancerogennym jest:

A .  Staphylococcus aureus,
B.  Helicobacter pylori,
C.  Escherichia coli,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 60.
W  zapobieganiu zmianom popromiennym podczas  napromieniania
dolnego odcinka przewodu pokarmowego, duże znaczenie ma dieta,
powinna ona być:

A.  ubogobiałkowa, ubogotłuszczowa,
B.  ubogoresztkowa, bezglutenowa, bezmleczna,
C.  ubogowęglowodanowa, bezmleczna,
D.  ubogotłuszczowa, bezglutenowa, ubogoresztkowa.



Zadanie 61.
W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

A .  ciepły okład,
B.  zimny okład,
C.  hialuronidazę i ciepły okład,
D.  hialuronidazę i zimny okład.

Zadanie 62.
Rozpoznanie ziarnicy złośliwej ustala się na podstawie:

A.  biopsji cienkoigłowej węzła chłonnego,
B.  biopsji gruboigłowej węzła chłonnego,
C.  pobrania wycinka węzła chłonnego,
D.  pobrania w całości węzła chłonnego.

Zadanie 63.
Pojęciem astenia określa się:

A .  trudności w oddawaniu moczu, zmęczenie,
B.  wypadanie włosów, znużenie, suchość w jamie ustnej,
C.  zmęczenie, znużenie, wyczerpanie,
D.  zmęczenie, znużenie, trudności w oddawaniu moczu.

Zadanie 64.
Pacjentce  z  rakiem  szyjki  macicy  w  ramach  przygotowania  do
brachyterapii należy:

A.  podać premedykację,
B.  podać środek przeczyszczający,
C.  zostawić na czczo,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 65.
Ileostomia  pętlowa,  protekcyjna  wyłaniana  bywa  często  m.in.  dla
ochrony  zespolenia  po  przedniej  niskiej  resekcji  odbytnicy.  Na
wystąpienie  nieszczelności  zespolenia  narażeni  są  w
szczególności pacjenci:

A .  ze współistniejącym nadciśnieniem i jaskrą,
B . niedożywieni  oraz  po  60  roku  życia,  pacjenci  z

cukrzycą, po zastosowaniu neoadjuwantowej radioterapii,
C.  u których wykonano zespolenie <5 cm od zwieraczy,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 66.
Liczba  zgonów  na  daną  chorobę  na  100  tys.  obserwowanej
populacji to:

A .  współczynnik śmiertelności,
B.  współczynnik umieralności,
C.  wskaźnik zgonów,
D.  struktura zgonów.



Zadanie 67.
Z  chwilą  stwierdzenia  objawów  depresji  oddechowej  u  chorego
przyjmującego opioidy, należy bezzwłocznie podać:

A.  Haloperidol,
B.  Dexaven,
C.  Nalokson,
D.  Theospirex,

Zadanie 68.
Tanatologia jest rozważaniem o:

A.  egzystencji człowieka,
B.  cielesności człowieka,
C.  śmierci człowieka,
D.  duchowości człowieka.

Zadanie 69.
Pierwszy  ośrodek  w  Polsce  zajmujący  się  leczeniem  i  opieką
chorych onkologicznie nosił nazwę:

A.  Warszawskie Centrum Onkologii,
B .  Instytut Radowy w Warszawie,
C.  Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie,
D.  Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach.

Zadanie 70.
Jednym  z  najczęstszych  fałszywych,  szkodliwych  przekonań
rozpowszechnionych wśród personelu medycznego jest uznanie, że
osoba otyła:

A.  nie może być niedożywiona,
B.  powinna pozbyć się nadwagi,
C.  prowadzi zły styl odżywiania,
D.  z uwagi na otyłość jest „dodatkowo obciążona”.

Zadanie 71.
Czynniki  wpływające  na  odmowę  wyrażenia  zgody  pacjenta  na
poddanie się operacji to:

A .  niedostateczna informacja o zakresie operacji,
B.  lęk przed poddaniem się znieczuleniu,
C.  obawa przed pomyłką medyczną i kalectwem,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 72.
Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

A .  niedokrwistość i osłabienie,
B.  ból i obrzęk zajętej okolicy,
C . podbiegnięcia  krwawe  i  krwawienia  z  przewodu

pokarmowego,
D.  kacheksja i zawroty głowy.

Zadanie 73.
Nowotwory  płuc  stanowią  niejednorodną  grupę  pod  względem
histologicznym.  Badania  epidemiologiczne  wskazują,  że
najczęściej występującym typem jest:

A .  międzybłoniak,
B.  rak drobnokomórkowy,
C.  rak podstawnokomórkowy,
D.  rak niedrobnokomórkowy.

Zadanie 74.
Po chemioterapii zalecana jest dieta:

A.  lekkostrawna, wysokokaloryczna, bogata w białko,
B.  lekkostrawna, niskokaloryczna, uboga w białko,
C.  wątrobowa wzbogacona w witaminy,
D.  wegetariańska bogata w białko roślinne.

Zadanie 75.
Termin paracenteza oznacza:

A . etap  procesu  rehabilitacji  po  operacjach  w  obrębie  jamy
brzusznej,

B . proces  wpływania  karcynogenu  na  syntezę  hormonu
wzrostu,

C.  gwałtowny proces demielinizacyjny,
D.  zabieg nakłucia jamy brzusznej pacjenta z wodobrzuszem.

Zadanie 76.
O d  1  stycznia  2012  roku  w  polskich  szpitalach  obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi, że:

A . należy  edukować  chorych  otyłych  odnośnie  stylu  życia  i
stosowania racjonalnej diety,

B . należy  edukować  chorych  i  ich  rodziny  odnośnie  stylu
życia i stosowania optymalnej diety,

C . należy dokonać oceny stanu odżywienia każdego pacjenta
przyjmowanego do oddziału za pomocą skali SGA,

D . należy dokonać oceny stanu odżywienia każdego pacjenta
przyjmowanego do oddziału (oprócz SOR) za pomocą skali
SGA lub NRS 2002.



Zadanie 77.
System V.A.C.  (Vacuum Assisted  Closure)  wspomagający  leczenie
ran wykorzystuje:

A.  napowietrzanie rany pooperacyjnej,
B.  podciśnienie aplikowane przez dren,
C.  nawilżanie rany pooperacyjnej,
D.  wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 78.
Czynnikami ryzyka chłoniaków nieziarniczych, najczęściej są:

A.  czynnik chemiczny (pestycydy, herbicydy, pył drzewny),
B.  wirusy opryszczki, EBV, HCV,
C.  bakterie Helicobacter pylori,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 79.
U  chorych  napromienianych  na  obszar  jamy  brzusznej  zalecana
jest dieta według J. Tajer i J. Medera, którą stosuje się:

A .  trzy miesiące po zakończeniu napromieniania,
B.  przez okres prowadzenia napromieniania,
C.  sześć miesięcy po zakończeniu napromieniania,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 80.
Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest:

A .  bolesność jądra,
B.  niebolesne powiększenie jądra,
C.  problemy z oddawaniem moczu,
D.  świąd i zmiany troficzne moszny.

Zadanie 81.
W IV stadium ziarnicy złośliwej występuje:

A . zajęcie  dwóch  lub  więcej  obszarów  węzłowych  względnie
narządów limfatycznych po tej samej stronie przepony,

B . zajęcie  pojedynczego  obszaru  węzłowego  lub  jednego
narządu limfatycznego,

C . rozsiane  zajęcie  narządu(ów)  pozalimfatycznego(nych)
bez względu na stan węzłów chłonnych,

D . zajęcie  obszarów  węzłowych  lub  narządów  limfatycznych
po obu stronach przepony.



Zadanie 82.
Nadir,  czyli  okres  największego  wpływu  uszkodzenia  szpiku
kostnego  podczas  podawania  większości  leków  cytostatycznych
wpływających na odporność przypada na okres:

A.  pomiędzy 3 a 6 dniem po ich podaniu,
B.  pomiędzy 6 a 14 dniem po ich podaniu,
C.  pomiędzy 14 a 21 dniem po ich podaniu,
D.  pomiędzy 21 a 28 dniem po ich podaniu.

Zadanie 83.
N a  ewentrację  (wytrzewienie)  po  zabiegu  operacyjnym  w  obrębie
jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

A . pacjenci,  u  których  wystąpiło  zakażenie  miejsca
operowanego,

B.  pacjenci otyli, a także w wieku podeszłym,
C . pacjenci  niedożywieni  i  po  wcześniejszej  chemio-  i/lub

radioterapii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 84.
Ropnie  wewnątrzotrzewnowe  mogą  stanowić  powikłanie  po
operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

A.  biegunka,
B.  wysoka, przerywana gorączka,
C.  napięcie i ból brzucha,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 85.
Jedną  z  przyczyn  zespołu  przewlekłego  zmęczenia  w  przebiegu
choroby nowotworowej jest:

A .  otyłość,
B . tworzenie  patologicznych  substancji  zaburzających

metabolizm lub funkcje mięśni,
C.  wzrost poziomu Hb,
D.  wzrost BMI w ostatnich 2 miesiącach życia.



Zadanie 86.
Pielęgniarka  słysząc  od  rodziny  umierającego  pacjenta  objętego
opieką  paliatywną  pytanie:  „Co  jeszcze  można  dla  niego
zrobić?”, powinna:

A . powiedzieć:  „Proszę  się  nie  martwić,  wszystko  będzie
dobrze!”,

B . zachęcić  rodzinę  do  towarzyszenia,  przemawiania  do
chorego  pomimo,  że  nie  obserwuje  się  reakcji  i
zachęcania do dotyku,

C . zachęcić  rodzinę  do  pozostawienia  pacjenta  w
odosobnieniu,  ponieważ  dodatkowe  bodźce  są  dla  niego
bardzo uciążliwe,

D.  wskazać niekonwencjonalne metody terapeutyczne.

Zadanie 87.
Postępowanie  pooperacyjne  po  operacji  z  powodu  złośliwych
nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

A .  kontrolę poziomu glikemii,
B.  profilaktykę zakrzepowo-zatorową,
C.  sztuczne odżywianie pozajelitowe i wczesne dojelitowe,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 88.
Pielęgniarka,  edukując  pacjenta  w  zakresie  samoobserwacji
stomii  jelitowej,  zapoznaje  pacjentów  z  kryteriami  oceny  stomii
po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

A.  ocena wyglądu – kontrola wilgotności i koloru stomii,
B.  wysokość i kształt stomii, stan skóry wokół stomii,
C.  obecność stolca i gazów,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 89.
U  chorych  przebywających  w  domu  w  łagodzeniu  bólu
przebijającego  najbardziej  preferowaną  drogą  podawania
opioidowych leków przeciwbólowych jest droga:

A.  transdermalna,
B.  donosowa,
C.  doustna,
D.  podskórna.

Zadanie 90.
Wśród powikłań mogących wystąpić podczas użytkowania PEG trzeba
wymienić:

A.  refluks żołądkowo-przełykowy,
B.  refluks jelitowo-żołądkowy,
C.  dumping syndrome,
D.  zespół jelita krótkiego.



Zadanie 91.
Przy  zmianie  worka  stomijnego  do  higieny  wokół  stomii  stosuje
się:

A .  płyn dezynfekcyjny lub spirytus,
B.  specjalne kosmetyki stomijne,
C.  ciepłą wodę z mydłem,
D.  prawidłowa odpowiedź B i C.

Zadanie 92.
Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

A.  dezynfekować miejsca wkłucia,
B.  podawać heparyny domięśniowo,
C.  podawać heparyny podskórnie,
D.  podawać heparyny w powłoki brzucha.

Zadanie 93.
Najczęstszą  przyczyną  zespołu  chronicznego  zmęczenia  w
przebiegu choroby nowotworowej jest:

A .  niedokrwistość,
B.  czerwienica,
C.  odwodnienie,
D.  hipowolemia.

Zadanie 94.
D o  somatycznych  przyczyn  bezsenności  w  przebiegu  choroby
nowotworowej zalicza się:

A .  ból, zaburzenie oddychania, świąd, nudności, wymioty,
B.  depresję, lęk, napięcie emocjonalne,
C . działanie uboczne leków podawanych wieczorem (np. leków

steroidowych),
D.  brak higieny snu (intensywne światło, hałas).

Zadanie 95.
Współczesne  leczenie  najczęstszej  przyczyny  zespołu
przewlekłego zmęczenia polega na:

A.  nawadnianiu pacjenta,
B.  zapewnieniu pacjentowi większej ilości spokojnego snu,
C.  obniżeniu podaży soli w diecie,
D.  stosowanie erytropoetyny.

Zadanie 96.
Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka złośliwego jest:

A .  sterydoterapia,
B.  radioterapia,
C.  chemioterapia,
D.  radykalny zabieg chirurgiczny.



Zadanie 97.
Zapalny  rak  piersi  jest  nowotworem  o  szczególnie  agresywnym
przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

A .  wciągnięcie brodawki,
B.  objaw "skórki pomarańczowej",
C.  wciągnięcie skóry,
D.  wyciek krwisty z brodawki.

Zadanie 98.
W  pierwszym  okresie  żałoby  po  śmierci  osoby  bliskiej  możemy
zaobserwować:

A.  samotność i ból,
B.  wstrząs, niedowierzanie i odrętwienia,
C.  rozpacz,
D.  reorganizacja dotychczasowego życia.

Zadanie 99.
Wykonanie  testu  zalegania  w  żołądku,  podczas  żywienia
dojelitowego, ma na celu zapobieganie:

A.  wymiotom,
B.  zachłystowemu zapaleniu płuc,
C.  czkawce,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 100.
Komórki  nowotworowe  produkują  często  substancje  o  działaniu
katabolicznym. Należą do nich:

A.  czynnik mobilizowania lipidów (LMF),
B.  czynnik indukcji proteolizy (PIF),
C.  erytropoetyna,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 101.
Główną przyczyną wyniszczenia nowotworowego są/jest:

A .  zaburzenia metaboliczne,
B.  zaburzenia przyswajania,
C.  zmniejszona liczba przyswajanych kalorii,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 102.
Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który
objawia się:

A . stwierdzeniem  zmniejszenia  i lości  moczu  dobowego
poniżej 1ml/kg/h,

B.  wydalaniem moczu w ilości powyżej 3 litrów na dobę,
C . zaburzeniem  mikcji  polegającym  na  oddawaniu  moczu

kropelkami lub słabym, przerywanym strumieniem,
D . zmianą  zabarwienia  moczu  na  kolor  czerwony  i  jest

dostrzegalna gołym okiem.

Zadanie 103.
W  leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje s ię chirurgiczny
drenaż  pod  kontrolą  USG  lub  KT.  Najważniejszymi  możliwymi
powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

A .  krwotok,
B.  sepsa,
C.  przetoka,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 104.
Fentanyl  do podawania przezśluzówkowego (Effentore)  stosuje s ię
do uśmierzenia bólu:

A.  fantomowego,
B.  kostnego,
C.  przebijającego,
D.  nocyceptywnego.

Zadanie 105.
Jejunostomia, to przetoka odżywcza na:

A.  jelicie cienkim,
B.  jelicie grubym,
C.  przełyku,
D.  żołądku.

Zadanie 106.
Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

A.  natychmiast wstrzymywać podawania leku,
B.  unieść i unieruchomić kończynę.
C.  zaaspirować treść z okolicy wynaczynienia,
D.  przepłukać wkłucie.



Zadanie 107.
U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

A.  złamania kompresyjnego kręgów,
B.  przełomu hiperkalcemicznego,
C.  nerki szpiczakowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 108.
D o  czynników  ryzyka  wystąpienia  zakrzepicy  u  chorych
operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

A.  wiek chorego powyżej 60 lat,
B.  znieczulenie ogólne trwające ponad 2 godziny,
C . unieruchomienie  chorego  w  łóżku  ponad  4  dni  po

operacji,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 109.
W diagnostyce zmian skórnych podejrzanych w kierunku czerniaka
NIE stosuje się:

A .  dermatoskopii,
B.  biopsji wycinającej,
C.  biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 110.
Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

A.  Likeerta,
B.  VAS,
C.  Norton,
D.  ESAS,

Zadanie 111.
Główny czynnik ryzyka raka pęcherza moczowego to:

A.  palenie tytoniu,
B.  związki chemiczne (aminy aromatyczne),
C.  wirus EBV,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 112.
Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są
to bóle spowodowane:

A.  wyniszczeniem nowotworowym,
B.  leczeniem nowotworowym,
C.  chorobami nienowotworowymi,
D.  bezsennością.



Zadanie 113.
Leczenie  żywieniowe  jest  częścią  suportive  care.  Powinno  być
wdrażane:

A . u  każdego  pacjenta  od  początku  terapii  onkologicznej  i
przeplatać się z nią cały czas,

B.  po zakończeniu hospitalizacji i leczenia właściwego,
C . o d  początku  terapii  onkologicznej  i  przeplatać  się  z

n ią  cały  czas,  kiedy  tylko  stwierdza  się  u  pacjenta
niedożywienie,

D.  żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Zadanie 114.
Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

A .  czerniak złośliwy,
B.  brodawczak,
C.  potworniak,
D.  rak płaskonabłonkowy.

Zadanie 115.
Bladość  (palor)  to  zmniejszenie  prawidłowego  zabarwienia  skóry.
Najczęściej świadczy o:

A.  niedokrwistości,
B.  żółtaczce,
C.  nadciśnieniu tętniczym,
D.  niewydolności lewej komory serca.

Zadanie 116.
D o czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces
gojenia  się  rany  pooperacyjnej  oraz  zespoleń  i  zbiorników
jelitowych należy:

A.  zastosowanie neoadjuwantowej radio-chemioterapii,
B.  stosowanie uprzedniej steroidoterapii,
C.  stosowanie inhalacji nawilżających,
D.  prawidłowa odpowiedź A i B.

Zadanie 117.
Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego?

A.  tzw. przedśmiertna euforia,
B.  senność, splątanie, zamroczenie,
C . utrata  kontroli  nad  podstawowymi  czynnościami

fizjologicznymi,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.



Zadanie 118.
Mięsak Ewinga to nowotwór:

A.  tkanek miękkich,
B.  kości,
C.  ośrodkowego układu nerwowego,
D.  szpiku kostnego.

Zadanie 119.
Mesna  jest  to  lek,  który  stosuje  s ię  w  onkologii  jako  antidotum
przeciw:

A.  nefrotoksyczności, urotoksyczności,
B.  urotoksyczności, kardiotoksyczności,
C.  neurotoksyczności, toksyczności skóry,
D.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Zadanie 120.
Rak Pageta, to postać wyróżniana w nowotworze:

A.  płuca,
B.  jelita grubego,
C.  gruczołu krokowego,
D.  gruczołu piersiowego.

Zadanie 121.
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 122.
Outsourcing  jest  narzędziem  zarządzania  związanym  z
przekazywaniem  części  procesów  i  działań  na  zewnątrz  ściśle
związanym  z  lean  managementem,  gdzie  redukcja  i  ograniczenia
obejmują kompleksową działalność przedsiębiorstwa. Alternatywny
sposób  zapewnienia  wzrostu  wydajności  dzięki  udoskonaleniu
działalności  w  jednej  dziedzinie,  a  następnie  fazie  wykonywania
jej na rzecz innych firm, to:

A.  co-sourcing,
B.  insourcing,
C.  outsourcing usług,
D.  zlecenie funkcji.



Zadanie 123.
Standardy  etyczne  prowadzenia  badań  naukowych  w  medycynie,
stawiające  dobro  uczestnika  badania  na  pierwszym  miejscu,
określa:

A.  Deklaracja z Ałma-Aty,
B.  Deklaracja Helsińska,
C.  Deklaracja z Dżakarty,
D.  Karta Ottawska.

Zadanie 124.
Komunikowanie  bezpośrednie  ma  charakter  interakcyjny,  to
znaczy:

A.  przebiega tylko pomiędzy osobami dobrze się znającymi,
B.  przebiega za pośrednictwem mediów społecznościowych,
C . dotyczy przynajmniej dwóch osób wchodzących we wzajemne

relacje,
D.  przebiega za pomocą ściśle określonego kodu.

Zadanie 125.
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 126.
O d  1  stycznia  2016  roku,  samodzielnie  ordynować  leki
zawierające  określone  substancje  czynne  mogą  pielęgniarki  i
położne, które ukończyły:

A . studia  I  stopnia  pod  warunkiem  ukończenia  kursu
specjalistycznego w tym zakresie,

B . studia  I  stopnia  lub  posiadające  tytuł  specjalisty  w
dziedzinie pielęgniarstwa,

C . studia  I I  stopnia  lub  posiadające  tytuł  specjalisty  w
dziedzinie  pielęgniarstwa,  pod  warunkiem  ukończenia
kursu specjalistycznego w tym zakresie,

D . studia  I I  stopnia  pod  warunkiem  ukończenia  kursu
dokształcającego w tym zakresie.



Zadanie 127.
Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

A.  czasopisma naukowego,
B.  pracownika naukowego,
C.  jednostki naukowej,
D.  szpitala klinicznego.

Zadanie 128.
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 129.
Publikacja,  która  napisana  jest  w  sposób  umożliwiający
powtórzenie doświadczenia lub obserwacji innego autora to:

A.  praca oryginalna,
B.  praca kazuistyczna,
C.  praca poglądowa,
D.  meta-analiza.

Zadanie 130.
Kierowanie  przez  delegowanie  uprawnień  przynosi  konkretne
korzyści, do których zaliczamy:

A.  oszczędzanie czasu kierownika,
B . oszczędzanie  czasu  pracownika  oraz  jego  lepszą

motywację,
C.  rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym,
D.  efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego.

Zadanie 131.
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 132.
Zaraźliwość, to:

A . wniknięcie  do  organizmu  i  rozwój  w  nim  biologicznego
czynnika chorobotwórczego,

B . zdolność  biologicznego  czynnika  chorobotwórczego  do
przeżycia  i  namnażania  oraz  wywołania  objawów
chorobowych  po  przeniesieniu  go  do  organizmu  innego
człowieka lub zwierzęcia,

C . zdolność  biologicznego  czynnika  chorobotwórczego  do
wywołania ciężkiej choroby,

D . zdolność  wniknięcia,  namnożenia  się  oraz  uszkodzenia
tkanek  zainfekowanego  organizmu  przez  określony
biologiczny czynnik chorobotwórczy.

Zadanie 133.
W g  H.  Fayola,  do  funkcji  kierowniczej  ( inaczej  zwanej  funkcją
zarządzania) zaliczamy:

A . prognozowanie,  organizowanie,  rozkazywanie,
koordynowanie, kontrolowanie,

B . celowanie,  organizowanie,  koordynowanie,  rozkazywanie,
kontrolowanie,

C . przekształcenie,  celowanie,  koordynowanie,
kontrolowanie,

D . prognozowanie,  organizowanie,  celowanie,
przekształcenie, kontrolowanie.

Zadanie 134.
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 135.
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 136.
Czynnik alarmowy, to:

A . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy,  który  jest
przyczyną występowania chorób zakaźnych,

B . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy  o  szczególnej
zjadliwości i oporności,

C . niepożądany  objaw  chorobowy  pozostający  w  związku
czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym,

D . biologiczny  czynnik  chorobotwórczy,  który  wywołuje
zakażenia  charakterystyczne  dla  osób  o  obniżonej
odporności.

Zadanie 137.
Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

A.  metodologiczną wartość badań medycznych,
B.  praktyczną wartość badań medycznych,
C.  nowatorskość badań medycznych,
D.  celowość badań medycznych.

Zadanie 138.
Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania
z a  szkodę  wyrządzoną  w  wyniku  błędu  medycznego.  Ewentualna
odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

A .  odpowiedzialności karnej,
B.  odpowiedzialności zawodowej,
C.  odpowiedzialności pracowniczej,
D.  odpowiedzialności cywilnej.

Zadanie 139.
Potwierdzenie  odbioru  informacji  od  pacjenta  ich
parafrazowanie,  odzwierciedlanie  uczuć  pacjenta,
konkretyzowanie  jego  wypowiedzi,  są  to  niektóre  techniki
wykorzystywane w metodzie:

A .  autentycznej postawy,
B.  asertywnego zachowania,
C.  aktywnego słuchania,
D.  empatycznego podejścia.

Zadanie 140.
Komunikacja werbalna, to:

A .  komunikacja za pomocą słów,
B.  komunikacja za pomocą gestów i min,
C.  komunikowanie się za pomocą wysokości tonów,
D.  komunikowanie się za pomocą ubioru i innych atrybutów.


